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TIIVISTELMÄ 

Nainen, pappeus ja ristiriita? 

Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista 
ristiriidoista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

Naisia on vihitty pappisvirkaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuodesta 
1988 alkaen.2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa useampaa kuin 
joka kolmatta seurakuntavirkaa hoiti naispuolinen pappi. Valtaosa suomalaisista 
ja kirkon työntekijöistä hyväksyy naispappeuden. Kirkon sisäpiireissä vaikuttaa 
kuitenkin edelleen pieni torjujien joukko, joka kyseenalaistaa naisten oikeutuksen 
toimia pappeina. Paikoin näkemyserot pappisviran haltijan sukupuolesta ovat joh-
taneet seurakuntia repiviin kiistoihin. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naispappeuteen liittyvien näkemyserojen ai-
heuttamia ristiriitoja tulkintojen, merkitysten ja ratkaisuehdotusten kautta, joita 
kiistoille ja naispappeuskysymykselle annetaan.Tutkimuksessa nojataan proses-
sinomaiseen konfliktikäsitykseen, jossa konfliktin osapuolet ja heidän tulkintansa 
ja havaintonsa nähdään osana konfliktiprosessia. Aineistona ovat 30 seurakunnan 
työntekijän ja luottamushenkilön haastattelut. Haastattelut on kerätty vuoden 2005 
aikana seurakunnista, joissa näkemyserot papin sukupuolesta olivat johtaneet eri 
asteisiin jännitteisiin. Analyysimenetelminä ovat sisällönanalyysi ja kehysanalyysi.

Tutkimus osoittaa, että sekä naispappeuden torjujat että puoltajat tulkitsevat, 
antavat merkityksiä ja etsivät ratkaisuja naispappeuskysymykseen ja -kiistoihin ra-
kenteellisen, sosiaalisen, uskonnollisen ja kulttuurisen ulottuvuuden kautta. Näiden 
ulottuvuuksien sisällä osapuolet liittävät naispappeuskysymykseen keskenään ris-
tiriitaisia tulkintoja ja merkityksiä sekä tarjoavat kiistoihin yhteensovittamattomia 
ratkaisuja. Nämä yhteismitattomat tulkinnat, merkitykset ja ratkaisuehdotukset 
saavat tutkimuksen mukaan keskeisen roolin naispappeuskysymyksen ympärille 
syntyneissä konflikteissa. 

Kehysanalyysin näkökulmasta naispappeuskiistat selittyvät erilaisten tulkin-
tojen, merkitysten ja ratkaisumallien törmäämisinä sekä taisteluna siitä, kenen 
näkemykset saavuttavat vallitsevan aseman. Kehysanalyysin termein ilmaistuna 
kiistoissa on kyse kehysten sisäisistä ja välisistä ristiriidoista sekä vallitsevasta ke-
hyksestä käytävästä määrittelykamppailusta. Tutkimuksen mukaan torjujat kehys-
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tävät naispappeuskysymystä ja -kiistoja ensisijaisesti uskonnollisesti ja  puoltajat 
hallinnollisesti.

Tutkimuksessa päätellään lopuksi, että kiistely naispappeudesta palvelee erityi-
sesti torjujia prosessissa, jossa uskonnollista identiteettiä rakennetaan ja pidetään 
yllä. Naispappeuskiistat rinnastetaan  identiteettipoliitiseksi taisteluksi, jota käydään 
kirkollisesta tilasta ja sen toimijoiden oikeutuksista. Identiteettipolitiikan näkö-
kulmasta naispappeuskiistoissa kamppaillaan siitä, kenellä on oikeus määritellä, 
millaiset tunnustukselliset ja uskonnolliset identiteetit ovat kirkossa hyväksyttyjä 
ja kuka hallitsee kirkollista tilaa.  

Avainsanat 
nainen, pappeus, ristiriita, kehysanalyysi
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ABSTRACT

Woman, priesthood and conflict?

An interview study of parish workers and those elected to a position of trust 
about conflicts due to different viewpoints over female clergy in the Finnish 
Lutheran Church 

Some 25 years has passed since the Finnish Lutheran church approved the ordina-
tion of women. At the end of the first decade of the 21st century every third Finnish 
Lutheran pastor is female and women constitute a majority of the student body in 
the theological seminaries.

However, the road of female clergy in the Finnish church hasn’t been an easy 
one. Though the majority of parish workers and the general public have welcomed 
women as pastors, within the church there has always been, and still is, a small but 
loud resistant minority. Nevertheless, the attitude climate is changing and today 
also the voices of those who resist the discrimination of women with biblical argu-
ments are getting louder.

Different views over female clergy have led to conflicts that appear on an indi-
vidual, local as well as on the national level. Fundamentally, the debate over female 
clergy returns to a question of how to interpret the Bible. However, there are also 
other dimensions attached to the issue, many of which are symbolic by nature. In 
this study I have examined the interpretations given to the “women clergy con-
flict”, meanings attached to the issue and solutions offered to solve the conflict. 
The research material consists of 30 interviews collected from parishes where the 
issue over female clergy had caused tensions. The basic methods of analysis used 
are contents analysis and frame analysis. 

Through frame analysis it was found out that both parties of the conflict inter-
pret, attach meanings and seek solutions to the conflict through structural, social, 
religious and cultural dimensions. Within these dimensions, however, the parties 
attach to the issue incompatible interpretations and meanings and offer incompat-
ible solutions to the conflict. These incompatible interpretations, meanings and 
solutions play a significant role in the conflict process. The study shows that in the 
approach of those who resist female clergy religious dimension is predominant, 
whereas those who support women pastors focus on structural dimension. 
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The results of the study indicate that ultimately the debate over female clergy 
returns to religious identity. Conflicts over women clergy play a central role in the 
process where religious groups and individuals construct and sustain their religious 
identity. Debate over female clergy can be likened to ecclesiastical identity politics 
where a power struggle over the ecclesiastical space takes place. In this struggle 
important question is who has the power to decide what kind of religious identities 
are accepted within the church. 

Key words
female clergy, conflict, frame analysis
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ESIPUHE

Joskus voi löytää itsensä keskeltä tapahtumaketjua, jossa yksi asia johtaa toiseen, 
ja huomata päätyneensä tekemään isojakin asioita.Väittelemiseni on lopputulema 
tällaisesta ketjusta. Sen ensimmäinen lenkki palautuu vuoteen 2004. Uunituoreena 
teologian maisterina minulle tarjoutui mahdollisuus työskennellä tutkijana piis-
painkokouksen asettamalle työryhmälle. Kyseessä piti olla pienimuotoinen selvitys. 
Loppujen lopuksi projekti venähti parivuotiseksi ja sen päätteeksi pitelin käsissäni 
haastatteluaineistoa, jota olin ehtinyt hyödyntää vain nimeksi. ”Tuostahan syntyy 
helposti väitöskirja, eikä siihen mene kauankaan”, annoin kertoa itselleni. Näin jäl-
kikäteen työn helppoudesta ja käytetyn ajan pituudesta voidaan olla montaa mieltä, 
mutta kiitollisena katselen taaksepäin kuluneita vuosia, sillä ne ovat opettaneet 
paljon. Tutkijan rooli on auttanut minua löytämään itsestäni puolia, jotka muuten 
olisivat jääneet piiloon, ja tutkimus on vienyt uusiin, mielenkiintoisiin maailmoihin. 

Tutkimusvuosien suurta lahjaa olette myös te, joita tämä matka on tuonut tiel-
leni. Teitä haluan kiittää! Olen oppinut teiltä paljon, ja ilman teitä en olisi nyt täs-
sä. Ensimmäiset kiitokset osoitan työtäni valvoneelle professori Eila Helanderille. 
Uskomattomalla tarmollasi, valoisuudellasi ja väliin tarvittavalla tiukkuudellasi olet 
luotsannut eteenpäin. Olet auttanut keskittymään olennaiseen ja palauttanut har-
hapoluilta. Suuret kiitokset myös Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijalle, dosentti 
Kati Niemelälle siitä, että lupauduit ohjaamaan työtäni. Sinua kannustavampaa 
ohjaajaa olisi ollut vaikea löytää. Sain apua, neuvoja ja palautetta viipymättä, aina 
rohkaisevien ja uusia näkökulmia avaavien kommenttien kera. Työni esitarkastajia 
dosentti Kimmo Kääriäistä ja kulttuurihistorian professori Marja Tuomista kiitän 
huolellisesti laadituista esitarkastuslausunnoista, jotka auttoivat hiomaan työni väit-
telykuntoon. Kimmo Kääriäistä kiitän myös suostumisesta vastaväittäjäkseni. Kiitos 
dosentti Maarit Hytönen käsikirjoitukseni lukemisesta ja kommentoimisesta use-
aan otteeseen sekä monelaisesta myötäelämisestä tutkimusprosessin eri vaiheissa. 

Aika, jonka vietin tutkijana Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitok-
sella, oli tutkimuksen edistymisen kannalta merkittävä ja sosiaalisesti antoisa. Kiitos 
koko upealle henkilökunnalle. Kirkkososiologian yliopistonlehtori Minna Rikkinen, 
paitsi että annoit panoksesi työni sisältöön ja rakenteeseen, tuupit topakkaan tapaa-
si eteenpäin. Sinun aloitteestasi saimme myös kokoon meidät kunnossa pitäneen 
laitoksen sählyporukan. Käytännöllisen teologian yliopisto-opettajalle Lumijärven 
Johannalle kiitos monista juttutuokioista ja aamuisista sulkapallomatseista.  Yliopis-
tonlehtori Liisa Lampelaa kiitän hyvistä näkökulmista ja kannustavasta otteestasi.  
Osastosihteeri Päivi Rönnqvist ja opintoasiain suunnittelija Sanna Lumikko, jaksoit-
te aina ottaa toimistossa hymyillen vastaan ja auttaa monissa käytännön asioissa. 
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Kiitän lämpimästi myös kaikkia teitä, hyvät jatkoseminaarikollegat. Tarkkanä-
köiset huomionne teksteistäni ja seminaareissa käymämme antoisat keskustelut 
ovat olleet korvaamaton apu. Ansaitsisitte kaikki tulla mainituiksi nimeltä, mutta 
kiitän tässä  huonekavereitani Valdemar Kallunkia ja Maria Klingenbergiä.  Kiitos 
myös Elina Juntunen, Jenni Spännäri, Sanna Lehtinen, Päivi Pöyhönen sekä Hen-
rietta Grönlund monista syväluotaavista pohdinnoista, rehellisestä palautteesta ja 
ilosta, jota olette tuoneet elämääni. Suurella kiitollisuudella ajattelen  myös kirkol-
liskokouksen naisedustajien puheenvuoroista väitellyttä Seija Molinaa. Hetket, joina 
olemme puhuneet naiseudesta ja pappeudesta, tutkimisesta ja elämästä ylipäätään, 
ovat painuneet arvokkaina mieleni syövereihin. 

Kirkon tutkimuskeskusta ja Emil Aaltosen säätiötä kiitän saamistani apurahois-
ta. Osoitan lämpimät kiitokseni myös kaikille teille, joita sain haastatella tutkimuk-
seeni. Toivon, että olen osannut tehdä ajatuksillenne ja kokemuksillenne oikeutta. 
Tanja Eskolaa kiitän avusta kielenhuollossa. 

Kiitos myös ystäväni, jotka olette eri tavoin, ehkä tietämättännekin, edesaut-
taneet työni loppuun saattamista. Olette jaksaneet olla kiinnostuneita aiheestani, 
kannustaa ja pysyä ystävinäni siitä huolimatta, että usein olette saaneet kutsuihin 
vastaukseksi ”Nyt ei sovi, täytyy tehdä väikkäriä”. Haluan kiittää myös Sakaria, joka 
elit tutkimusvuodet minua lähimpänä ja näit sekä tutkijan taipaleen ilot ja onnis-
tumiset että epätoivon hetket. Rauhallisuutesi, analyyttisyytesi ja näkökulmat, joita 
aiheeseen sopivasti ulkopuolisena avasit, auttoivat usein eteenpäin. 

Loppukiitokset saavat vanhempani. Äidilleni olen syvästi kiitollinen, että et siir-
tänyt omiin tyttäriisi pettymystäsi siitä, että et perheen ainoana tyttärenä saanut 
opiskella, vaikka sinulla olisi ollut siihen intoa ja lahjoja. Päinvastoin olet aina kan-
nustanut meitä hankkimaan ammatit ja opiskelemaan niin pitkälle kuin haluamme. 
Näin pitkälle en ikinä ajatellut pääseväni, enkä ilman tukeasi olisi päässyt.  Isälleni 
lähetän kiitokset sinne jonnekin. Olisin kovasti toivonut, että olisit ollut vielä täällä 
jakamassa näitä hetkiä. 

Omistan työni kummilapsilleni Rebekalle, Jussille, Suvi-Eliselle, Vilmalle ja Ii-
rikselle sekä muutoin niin rakkaalle Saimille. Nyt kummi- ja isotädillä on toivon 
mukaan enemmän aikaa sekä teille että  ystäville.

Saariselällä lämpimänä elokuun iltana 15.8.2012 

Paula Närhi 
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat

Suurimmalle osalle tämän päivän suomalaisia on itsestään selvää, että nainen voi 
olla pappi siinä missä mieskin. Naispappeuden vastustamisen logiikka on monille 
tuntematon ja vaikuttaa aikansa eläneeltä historialliselta jäänteeltä. Tästä huoli-
matta kirkonpenkit sunnuntaiaamuisin täyttävissä sanankuulijoissa on kuitenkin 
yhä myös heitä, jotka pitävät tiukasti kiinni siitä, että Raamatun mukaan papin 
kuuluu olla mies. Tällaisten ääripäiden välille asettuu se mielipideilmasto ja muo-
toutuu se jännitekenttä, johon tämä tutkimus lukijansa vie. Papin sukupuolella on 
edelleen väliä.

Pappisvirka avattiin naiselle Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuonna 
1986. Ensimmäiset naiset saivat vihkimyksensä uuden kirkkolain astuttua voimaan 
kaksi vuotta myöhemmin. Maaliskuun kuudes päivä vuonna 1988 vihittiin papeiksi 
92 naisteologia kuudessa tuomiokirkossa.1 Runsaassa parissakymmenessä vuodessa 
papisto on naisistunut voimakkaasti. Vuonna 2008 naisten osuus seurakuntavi-
roissa toimivista papeista oli jo lähes 40 prosenttia.2 Teologisissa tiedekunnissa 
opiskelevien sukupuolijakaumat enteilevät papiston naisvaltaistumisen jatkumista. 
Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan vuonna 2011 valituista 59 prosenttia 
oli naisia.3 Vuoden 2010 loppupuolella ilmestyneessä kirkon tulevaisuusselonteossa 
arvioidaankin, että vuonna 2020 jo yli puolet papeista on naisia.4

Kirkollisissa johtotehtävissä naisia on edelleen sekä suhteellisesti että määräl-
lisesti vähän. Naispastoreiden kiinnostus esimiestehtäviä kohtaan on kuitenkin 
kasvamassa, ja asenteet naisjohtajia kohtaan ovat kirkossa muuttuneet myöntei-
semmiksi.5 Kesäkuussa 2010 suomalaisten naisten tie pappeina sai pitkään odo-
tetun huipentuman, kun Irja Askola valittiin ensimmäisenä naisena luterilaisen 
kirkon piispaksi. Naispastorit viihtyvät työssään ja ovat arvostettuja ja pidettyjä 
työntekijöitä. Naisten koetaan tuoneen kirkkoon paljon hyvää kuten muokanneen 
mielikuvia kirkosta ja papeista suvaitsevammiksi ja lisänneen työyhteisöjen tasa-

1 Niemelä ja Salonen 2001, 5.

2 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2008/2009, 31.

3 Tilastotietoa teologisen tiedekunnan opiskelijavalinnasta 2011.

4 Kirkko 2020/2010, 49.

5 Niemelä 2010, 10–11.
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arvoisuutta.6 Ei liene liioiteltua väittää, että naiset ovat lunastaneet paikkansa pap-
peina miesten rinnalla.

Ensimmäiset pappeuden vuosikymmenet eivät kuitenkaan ole olleet naisille 
pelkkää myötämäkeä. Naispappeuden hyväksyminen ei vaimentanut kirkonsisäistä 
keskustelua siitä, oliko pappisviran avaaminen naiselle Raamatun mukaista vai ei. 
Seurakunnissa naispuoliset papit ovat tehneet työtään kahtia jakautuneeseensa 
todellisuudessa. Takanaan heillä on ollut sekä seurakuntalaisten että kirkon työn-
tekijöiden selkeä enemmistö, mutta vastassaan pieni, äänekäs vähemmistö, joka on 
kyseenalaistanut naisten oikeutuksen toimia pappeina raamatuntulkintaan vedoten.

Naispapin torjuu useimmiten miespuolinen kollega. Vuonna 2010 viisi pro-
senttia miespapeista ilmoitti vastustavansa naispappeutta ja yksitoista prosenttia 
suhtautuvansa naispappeuteen varauksella.7 Torjujien määrä on vuosien myötä 
tasaisesti vähentynyt. Rivien harvetessa jyrkimpien torjujien näkemykset ovat kui-
tenkin entisestään jyrkentyneet. Huomionarvoista ja osin yllättävää on, että nuorten 
parissa naispappeuden torjunta elää vahvana.8 Vuonna 2010 teologisiin tiedekuntiin 
hakeneista joka kymmenes ilmoitti vastustavansa naispappeutta, miesopiskelijoista 
joka viides. Heistä puolet ei haluaisi tehdä yhteistyötä naispapin kanssa.9 Naispap-
peuden torjunta ei siis näytä olevan katoamassa kirkosta mihinkään.

Viime vuosina naispappeuden Raamatun perusteella tuomitsevien rinnalle ovat 
yhä vahvemmin nousseet myös niiden äänet, jotka Raamattuun vedoten tuomitsevat 
naisiin sukupuolen perusteella kohdistuvan syrjinnän. Paikoitellen näkemyserot pa-
pin viran haltijan sukupuolesta ovat johtaneet seurakuntia repiviin kiistoihin. Kirkon 
eripurat ovat jaksaneet kiinnostaa myös viestimiä, ja mediahuomion siivittämänä 
naispappeuskiistat ovat aika ajoin nousseet valtakunnalliseksi keskustelunaiheeksi.

Tämä tutkimus tarkastelee papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aihe-
uttamia kiistoja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Näkökulma on seura-
kuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden. Tutkimuksen aineistona ovat 30 
työntekijän ja luottamushenkilön haastattelut seurakunnista, joissa naispappeus-
kysymys on aiheuttanut jonkinasteisia ongelmia lievistä jännitteistä aina avoimiin 
konflikteihin saakka.

Naispappeuskysymys on pohjimmiltaan teologinen, raamatuntulkintaan liittyvä 
kysymys. Kädenvääntö papin sukupuolesta ei kuitenkaan rajoitu vain näkemyseroi-
hin siitä, miten tiettyjä raamatunkohtia selitetään, vaan kiistat saavat myös muita 
ulottuvuuksia ja merkityksiä. Raamatuntulkinnan ohella kiistat nostavat esiin muun 
muassa sukupuolten välisen tasa-arvon, ihmisoikeudet sekä kirkon yhteiskunnalli-

6 Ks. esim. Salonen 2002, 19.

7 Niemelä 2010, 17.

8 Närhi 2006, 164.

9 Niemelä 2011.
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sen aseman ja tehtävän. Naispappeudella on vahva symboliarvo sekä kirkossa että 
koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tämä tutkimus tarkastelee niitä tulkintoja, merkityksiä ja ratkaisuehdotuksia, 
joita seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt liittävät naispappeuskiistoihin 
ja -kysymykseen. Tavoitteena on paitsi selvittää mitä nämä tulkinnat, merkitykset 
ja ratkaisuehdotukset ovat, myös millä tavoin ne selittävät naispappeuskysymyk-
sen ympärille syntyneitä konflikteja. Tutkimuksessa poraudutaan siihen, miten 
naispappeuskiistat syntyvät, miten ne ilmenevät, sekä mistä kaikesta niiden yhtey-
dessä kiistellään ja miksi. Lisäksi pohditaan, millaisia symbolisia merkityksiä nais-
pappeuskysymys ja -kiistat saavat niin yksittäisten toimijoiden, kirkon kuin koko 
suomalaisen yhteiskunnan elämässä. Vuoropuhelussa aiempien tutkimustulosten 
ja teorian kanssa kiistoja tarkastellaan osana sosiaalista ja uskonnollista muutosta.

Tutkimusta lukiessa on hyvä muistaa, että julkaisemisvaiheessa tilanne kirkossa 
on naispappeuskiistojen osalta joiltain osin muuttunut siitä, mitä tämä tutkimus 
kuvaa. Tutkimusaineisto on kerätty vuonna 2005 osana prosessia, jossa piispain-
kokouksen asettama työryhmä10 keräsi taustatietoa vuoden 2006 alkupuolella an-
tamaansa mietintöä11 varten. Mietinnän pohjalta piispat linjasivat selonteossaan 
syksyllä 2006, ettei kirkon työntekijällä ole vakaumukseen vedoten oikeutta kiel-
täytyä hänelle osoitetuista virkatehtävistä. Tulokset kuvaavat linjausta edeltänyttä 
aikaa, jolloin useissa seurakunnissa vielä kaivattiin yhteisiä pelisääntöjä erityisesti 
yhteistyöstä naispastoreiden kanssa kieltäytyvien torjujien suhteen.

Piispojen syksyn 2006 selonteon myötä kirkkoon saatiin sitä normitason sel-
keyttä, jota tämän tutkimuksen haastateltavat vielä peräänkuuluttavat. Säädösten 
täsmentäminen ei kuitenkaan poistanut naispappeuskiistoja kirkon elämästä. Sitä 
vastoin piispojen selonteko synnytti täysin uudenlaista keskustelua ja myös uuden-
tyyppisiä ristiriitatilanteita. Selonteon jälkeisissä kiistoissa on otettu mittaa siitä, 

10 Piispainkokous päätti istunnossaan helmikuussa 2004 perustaa Espoon hiippakunnan piispan Mikko Heikan 
johdolla työryhmän Työn johtaminen, työyhteisöjen kehittäminen ja työturvallisuus, jolle annettiin tehtäväksi 
ehdottaa toimenpiteitä ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi tai niiden aiheuttamien haittojen minimoimiseksi. 
Työskentelynsä tueksi työryhmä käynnisti tutkimusprojektin, jossa haluttiin tietoa siitä, missä määrin ja 
millaisia jännitteitä erilaiset näkemykset pappisvirasta seurakunnissa aiheuttavat ja miten näitä jännitteitä on 
onnistuttu ratkaisemaan. Olin tässä projektissa Kirkon tutkimuskeskuksen määräaikaisena tutkijana elokuun 
alusta 2004 vuoden 2005 loppuun. Tutkimusprojektin tuloksena julkaistiin teos Kun alttari erottaa, jossa 
selvitetään naispappeuskiistojen yleisyyttä ja keskeisimpiä ilmenemismuotoja. Projektin yhteydessä kerätty 
haastattelumateriaali, jota voitiin hyödyntää aiemassa vaiheessa vain pintapuolisesti, on tämän tutkimuksen 
aineistona.

11 Mietinnön taustalla olivat vuonna 2003 kirkolliskokoukselle tehdyt aloitteet, joissa peräänkuulutettiin 
naispastoreiden aseman parantamista kirkossa. Esityksistä ensimmäinen tuli Mikkelin hiippakuntakokoukselta 
(2/2003). Siinä ehdotettiin naispappien aseman selkiyttämistä ja muun muassa juridisten sanktioiden 
asettamista niille, jotka toimivat virka-asemassaan kirkon tunnustuksen ja virkakäsityksen vastaisesti. 
Samana vuonna tehdyssä edustaja-aloitteessa (6/2003) haluttiin täsmentää ponnen tulkintaa siten, että 
kirkon viranhaltijoilla ei tule olla oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä toista sukupuolta olevan kanssa tai muulla 
tavalla laiminlyödä virkatehtäviään. Kirkolliskokous käsitteli aloitteita perustevaliokunnan mietinnön 
pohjalta marraskuussa 2003, mutta jätti ne raukeamaan ja lähetti asian piispainkokouksen harkittavaksi 
työyhteisöllisenä kysymyksenä.
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miten piispojen linjausta tulkitaan ja sovelletaan käytännön seurakuntaelämässä. 
Paikoin keskustelu ja kiistely ovat jatkuneet jopa kärjekkäämpänä kuin ennen syk-
syä 2006. Vaikka kiistojen peruslähtökohdat ovat osittain muuttuneet, on niiden 
asiasisältö pysynyt pitkälti muuttumattomana. Siksi myös tämä tutkimus on edel-
leen mitä ajankohtaisin.

1.2. Papin sukupuoli kiistakysymyksenä kirkossa 

1.2.1. NAISPAPPEUS TOTEUTUU, TORJUJAT JÄRJESTÄYTYVÄT

Naispappeus kirkolliskokouksessa

Naispappeus vaati Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa pitkän kypsyttelyn. 
Vuonna 1986 tehtyä päätöstä edelsi aina 1900-luvun alkupuolelta saakka jatkunut 
yhteiskunnallinen ja kirkonsisäinen keskustelu naispappeuden mahdollisuudesta. 
Merkittävänä kimmokkeena keskustelun syntymiselle oli kysymys teologisen koulu-
tuksen saaneiden naisten työllistymisestä.12 Kirkon ulkopuolella ajatus naispappeu-
desta saavutti nopeasti laajan kannatuksen. Vuonna 1952 tavallisista suomalaisista 
yli puolet olisi ollut valmis hyväksymään naispappeuden.13 Jo tuolloin naispappeutta 
vastustettiin voimakkaimmin kirkon sisällä. Ensimmäisiä konkreettisia askelia kohti 
naispappeutta oli vuoden 1958 kirkolliskokouksen asettama komitea, jolle annettiin 
tehtäväksi selvittää, millaisia kysymyksiä pappisviran avaamiseen naisille liittyy ja 
millaisia muutoksia se merkitsee.14 Kirkolliskokouksessa naispappeuden läpimeno 
vaati neljä äänestyskertaa ja parinkymmenen vuoden aikavälin. Ensimmäisen ker-
ran asiasta äänestettiin vuonna 1963. Jo tuolloin naispappeutta kannatti enemmistö 
kirkolliskokousedustajista: 63 äänesti puolesta ja 55 vastaan. Hyväksymiseen vaadit-
tavasta kolmen neljäsosan enemmistöstä jäätiin kuitenkin kauas, ja kompromissina 
teologinaisille räätälöitiin lehtorin virka.15 Kirkossa naispappeuden valmistelu jatkui 
komiteoissa ja kentän valmiutta kartoittavin selvityksin.16

12 Lehtiö 2004, 37–38; 81–86. 

13 Niemelä & Salonen 2001, 4 (viittaus Suomen Gallupin mielipidetutkimuksiin suomalaisten suhtautumisesta 
naispappeuteen).

14 Lehtiö 2004, 324–325.

15 Kirkolliskokouksen pöytäkirja 1964, 285–297; Salmensaari 2003, 16.

16  Vuonna 1976 paikallisseurakuntien kirkkoneuvosteoille esitettiin mielipidekysely siitä, olisiko pappisviran 
avaaminen naisille teologisesti mahdollinen (Mäkeläinen 1976). Vuonna 1969 selvitettiin naisteologien 
mielipiteitä pappisviran avaamisesta naisille (Kortekangas 1970).
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Toisen kerran naispappeudesta äänestettiin vuonna 1976. Laajentuneesta kan-
nattajien määrästä huolimatta esitys kaatui äänin 70 puolesta 33 vastaan.17 Vuonna 
1978 lehtoreille myönnettiin oikeus saarnata kirkkoherran luvalla, avustaa ehtool-
lisen jaossa, konfirmoida sekä jakaa itsenäisesti ehtoollista vanhainkodeissa ja sai-
raaloissa.18 Kolmanteen äänestykseen päästiin lähes kymmenen vuotta myöhemmin 
vuonna 1984. Vielä tuolloinkin esitys kaatui seitsemän äänen määräenemmistön 
vajeeseen.19 Mielipidetiedustelujen mukaan 1980-luvun puolivälissä suomalaisista 
jo lähes 80 prosenttia oli naispappeuden kannalla ja enää 14 prosenttia vastaan.20 
Hylkäävän päätöksen jälkeen tuhannet suomalaiset osoittivat mieltään eroamalla 
kirkosta.21 Sekä halu että paine naispappeuden hyväksymiselle olivat siis vahvoja 
sekä kirkon sisällä että koko yhteiskunnassa. Naispappeus toteutui kaksi vuotta 
myöhemmin vuonna 1986 äänin 87 puolesta 21 vastaan.22 Ensimmäiset naiset vi-
hittiin luterilaisen kirkon pappisvirkaan kirkkolain muutoksen astuttua voimaan 
maaliskuun kuudes päivä vuonna 1988. Vihkimisiä oli kaikissa tuomiokirkoissa 
lukuun ottamatta Oulun hiippakuntaa, jossa piispa Olavi Rimpiläinen kieltäytyi 
vihkimästä naisia papeiksi vakaumukseensa vedoten.23

Kirkolliskokous kävi ennen naispappeuspäätöstä keskustelua siitä, tulisiko tor-
jujille laatia niin sanottu omantunnonklausuuli, joka takaisi vapauden kieltäytyä 
yhteistyöstä naisen kanssa vakaumuksellisista syistä. Tästä luovuttiin, sillä sen aa-
visteltiin johtavan ongelmiin. Naispappeuspäätöksen yhteydessä hyväksyttiin kui-
tenkin ponsi, jossa todetaan torjujilla olevan kirkossa kotipaikkaoikeus. Ponnen 
sanamuoto on seuraavanlainen:

”Myös niillä kirkon jäsenillä ja viranhaltijoilla, jotka suhtautuvat 
torjuvasti pappisviran avaamiseen naisille, tulee edelleen olla kirkos-
samme toimintavapaus ja mahdollisuus tulla vihityksi ja nimitetyksi 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri virkoihin. Kaikki kirkon 
jäsenet ja viranhaltijat ovat yhdessä vastuussa siitä, että muutoksen 
aiheuttamat vaikeudet pyritään voittamaan keskinäisen yhteistyön 
avulla ja kirkon ykseyttä varjellen.”24

17 Kirkolliskokouksen pöytäkirja, kevätistuntokausi 1976, § 71. 

18 Niemelä & Salonen 2001, 4. 

19 Kirkolliskokouksen pöytäkirja, kevätistuntokausi 1984, § 61.

20 Niemelä & Salonen 2001, 4 (viittaus Suomen Gallupin mielipidetutkimuksiin suomalaisten suhtautumisesta 
naispappeuteen).

21 Ks. esim. Lahtonen 1999, 112.

22 Kirkolliskokouksen pöytäkirja, syysistuntokausi 1986, § 34.

23 Lahtonen 1999, 196. 

24 Kirkolliskokouksen pöytäkirja, syysistuntokausi 1986, § 34.
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Ponsi sai taakseen selvän kirkolliskokouksen edustajien äänten enemmistön. Se 
voidaan tulkita jonkinlaiseksi sovinnolliseksi kädenojennukseksi torjujille. Kirkollis-
kokouksessa ponnesta käytiin vilkas keskustelu, ja vaikka sen kannatus oli suurta, 
myös kyseenalaistavia ääniä ponnen toimivuudesta sekä väärinkäytön mahdolli-
suuksista kuultiin.25 Myöhemmin ponnen tulkinta on noussut yhdeksi naispap-
peuskiistojen ydinkysymyksistä.26

Naispappeus yhdistää konservatiivien rivejä

Kirkon konservatiivisessa rintamassa naispappeuskeskustelun viriäminen sekä 
naispappeuspäätös ja sen jälkeinen aika ovat synnyttäneet uudenlaista liikehdintää. 
Naispappeuskysymys on toiminut konservatiiveja yhteen kokoavana voimana, mikä 
näkyy esimerkiksi yhteisinä kannanottoina ja myös uusien liikkeiden ja yhteisöjen 
syntymisenä. Ensimmäisenä näkyvänä merkkipaaluna tässä liikehdinnässä voi-
daan pitää vuotta 1976, jolloin tunnustuksellisiksi papeiksi itseään nimittävä jouk-
ko teologeja järjestäytyi Paavalin synodiksi. Yhteisön perustamissyyksi mainitaan 
”huoli raamatullisen ja apostolisen viran säilymisestä kirkossa”. Järjestäytymisen 
yhteydessä julkaistiin naispappeutta vastustava lausuma, jonka allekirjoittamalla 
voi ilmoittautua liikkeen jäseneksi. Paavalin synodi jatkaa edelleen toimintaansa, 
ja edellä mainittu julkilausuma löytyy yhteisön verkkosivuilta. Synodi julkaisee 
Sisarenpoika-lehteä ja järjestää vuosittain kirkkopäivät, jotka kokoavat muutamia 
satoja kävijöitä.27

Naispappeus on johtanut erilaisiin rajanmäärittelyihin myös niin sanottujen 
perinteisten herätysliikkeiden piirissä. Maaliskuussa 1988 juuri ennen ensimmäistä 
naisten pappisvihkimystä joukko herätysliikejohtajia julkaisi suositukset menette-
lytavoista naispappeuden toteuduttua. Allekirjoittajina oli 14 miestä rukoilevaisen, 
evankelisen, lestadiolaisen ja viidennen herätysliikkeen piiristä.28 Paperissa todettiin 
pappisviran kuuluvan yksinomaan miehille ja haluttiin vahvistaa lehtorin viran säi-
lyttämistä. Järjestöjä ohjeistettiin olemaan ottamatta naispappeja palvelukseensa, 
jättäytymään pois pappisvihkimyksistä, joissa on papiksi vihittävinä tai avustajina 
naisia sekä olla omissa toimitiloissaan vastaanottamatta naispappeja. Yhteistyössä 
seurakuntien kanssa ohjeistukseksi annettiin etsiä kirkkoherrojen johdolla ”kum-

25 Kirkolliskokouksen pöytäkirja, syysistuntokausi 1986, § 34; Lahtonen 1999, 150–153, 167– 170. 

26 Närhi 2006, 27–32.

27 Paavalin synodi 2009.

28 Allekirjoittajina olivat Leevi Niemistö, Alpo J. Ahola, Unto Virtanen ja Leevi Merikallio uusheräyksestä, 
Folke Helenius ja Mauno Vuollo Rauhan Sanasta; Matti Väisänen Suomen Evankelisluterilaisesta 
Kansanlähetyksestä, Reijo Arkkila ja Aimo Kymäläinen evankelisesta liikkeestä, Raimo Mäkelä Suomen 
Raamattuopistolta, Erkki Heino ja Juhani Forma Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksestä sekä Elis 
Ahonen ja Eljas Waltari.
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paakin osapuolta tyydyttävää sopimusta” ja viitattiin kirkolliskokouksen ponteen 
ja Pappisliiton29 antamiin ohjeisiin.30

Vuonna 1984 perinteisistä herätysliikkeistä vanhin, rukoilevaisuus, jakautui 
naispappeuskysymyksen vuoksi. Myös evankelisessa liikkeessä virkakysymys jakoi 
rivejä jo naispappeudesta päätettäessä.31 Kirkolliskokouksessa osan liikkeen jäsenis-
tä tiedetään äänestäneen naispappeuden puolesta, osan vastaan.32 Liikkeen viralli-
nen kanta muotoiltiin Helsingin Kallion rukoushuoneella 12.12.1987 pidetyssä koko-
uksessa, jossa johto asettui vastustamaan naispappeutta.33 Kokouksen laillisuudesta 
ja päätösvaltaisuudesta on liikkeen piirissä myöhemmin kiistelty.34 1990-luvulla 
naispappeuskysymys johti evankelisen liikkeen sisäiseen ja myöhemmin myös orga-
nisatoriseen jakautumiseen, kun liikkeen kattojärjestön, SLEY:n, johtokuntapaikat 
jäivät naispappeuden vastustajien käsiin. Vapaamielisemmin ajattelevan jäsenistön 
aloitteesta kutsuttiin vuonna 1999 koolle ylimääräinen jäsenkokous, jossa valittiin 
uusi hallitus. Toimivaa yhteistyötä eri tavoin ajattelevien kesken etsittiin, mutta 
liikkeen sisäinen yhteys rakoili. Käänteentekeväksi muodostui vuoden 2007 vuo-
sikokous Ylistarossa, jossa naispappeuden hyväksyvä jäsenaloite kaatui perinteistä 
virkakäsitystä äänestäneiden ylivoimaan. Viimeistään tässä vaiheessa evankelinen 
liike profiloitui uudelleen avoimen naispappeusvastaiseksi. Tiukentuvien kantojen 
myötä jotkut seurakunnat ja seurakuntayhtymät epäsivät SLEY:ltä taloudellisen 
tukensa.35 Maaliskuussa 2008 osa naispappeuden hyväksyviä evankelisia järjes-
täytyi perustaen Evankelisen Lähetysyhdistys ELY:n.36 Vuoden 2009 alkupuolella 
ELY:n jäsenmäärä oli noin 200, ja liikkeellä oli yksi oma lähetystyöntekijä. Suomen 
Lähetysseuran johtokunta hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 9.9.2008  ELY:n 
Suomen Lähetysseuran yhteisöjäseneksi. 37

Naispappeusvastaisuus hallitsee myös niin kutsutun viidennen herätysliikkeen 
piiriin kuuluvia yhteisöjä ja joitakin uudempia liikkeitä. Herätysliikkeistä vuonna 

29 Suomen kirkon Pappisliitto (nykyinen AKI) julkaisi vuonna 1987 niin kutsutut ajo-ohjeet. Niiden tarkoituksena 
oli antaa toimintaohjeita tilanteisiin, joissa virkanäkemys on este yhteistyölle. Pääperiaatteeksi asetettiin 
oikeus väistää sillä ehdolla, että töiden tasapuolinen jakaminen ei kärsi. Ajo-ohjeissa näytettiin vihreää 
valoa myös niin kutsutuille erillisvihkimyksille sekä kirkkoherran oikeudelle päättää, miten seurakunnassa 
vierailevien pappien kanssa toimitaan. Vuonna 2004 lääninrovasteille tehdyn kyselyn mukaan ajo-ohjeiden 
merkitys on käytännössä jäänyt vähäiseksi. Kolmannes vastanneista piti niitä täysi merkityksettöminä ja joka 
kymmenes vanhentuneina. Lisäksi ohjeiden muistutettiin tuoneen niin kutsutun väistämisoikeuden, josta 
todettiin aiheutuneen seurakunnissa ongelmia (Närhi 2006, 33–34).

30 Suositus menettelytavoista naispappeuden toteuduttua 1988.

31 Salomäki 2010, 88; Uskonnot Suomessa 2009.

32 Nikkarikoski 2009, puh.kesk.; Veikkola 2006, 113.

33 SLEY:n Kallion jäsenkokous 1987.

34 Kiviranta 2009.

35 Nikkarikoski 2009, puh.kesk.; SLEY:n johtokunnan julkilausuma 2000; SLEY:n Kallion jäsenkokous 1987; 
SLEY:n Ylistaron jäsenkokous 2007.

36 Evankelinen herätysliike 2009; Kiviranta 2009.

37 Evankelinen herätysliike 2009; Uskonnot Suomessa 2009.
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2010 väitelleen Hanna Salomäen mukaan naispappeutta ei hyväksytä Kansanlähe-
tyksessä, Raamattuopistossa eikä Nokia Missiossa.38 Suomen Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys linjasi näkemyksiään ja antoi käytännön toimintaohjeita liikkeen 
jäsenille ja kannattajille vuonna 1986 ilmestyneessä kirjasessa Dokumentteja vir-
kakysymyksestä. Julkaisussa naispappeus tuomittiin yksiselitteisesti ”kirkon luo-
pumiseksi suuresta periaatteesta” sekä ”epäraamatulliseksi” ja ”hairahdukseksi”. 
Yhteistyötä naispappien kanssa kehotettiin välttämään lukuun ottamatta työneuvot-
teluja ja järjestelytehtäviä. Papeiksi vihityiltä naisilta evättiin pääsy herätysliikkeen 
työtehtäviin ja luottamuselimiin. Vaikka toimintaohjeiden painotettiin olevan vain 
suosituksia ja liikkeeseen kuuluvilla olevan omantunnon vapaus, ohjeistuksen sävy 
ei jätä epäselväksi sitä, mikä liikkeen miehisen johdon mielipide tehdystä päätök-
sestä on, ja mitä uudessa tilanteessa pidetään tavoiteltavana käyttäytymisenä ja 
asenteena suhteessa naispuolisiin pastoreihin.39

2000-luvun alkupuolella Kansanlähetyksen kannattajissa on sekä naispappeu-
den vastustajia että hyväksyjiä. Liikkeessä korostetaan yksittäisten työntekijöiden 
ja jäsenten omantunnonvapautta. Tämän ansioksi lasketaan se, ettei virkakysy-
myksestä ole Kansalähetyksessä muodostunut haastetta liikkeen organisatoriselle 
yhtenäisyydelle. Liikkeen verkkosivuilla puhutaan yleisestä pappeudesta, mutta vai-
etaan pappisviran haltijan sukupuolesta.40 Julkisuudessa Kansanlähetyksen johto 
on kuitenkin monissa kannanotoissaan naispappeutta vastaan.41

Suomen Raamattuopisto ei naispappeuspäätöksen yhteydessä halunnut antaa 
kirjallista lausumaa liikkeen kannasta. Käytännössä liike kuitenkin vastusti nais-
pappeutta. Tuolloinen toiminnanjohtaja Raimo Mäkelä oli aktiivisessa roolissa 
naispappeuspäätöstä edeltäneen herätysliikejohtajien suosituksen laatimisessa, ja 
liikkeessä noudatettiin ohjeistuksen mukaisia käytäntöjä. Raamattuopisto pitäytyy 
edelleen ”vanhaan virkakantaan”: yhteisö ei kutsu omiin tilaisuuksiinsa vierailijoiksi 
naispuolisia pappeja eikä palkkaa heitä työntekijöikseen. Yhteistyössä seurakuntien 
kanssa työntekijöille annetaan kuitenkin vapaus toimia oman harkinnan mukaan. 
Liikkeen yhtenäisyydelle naispappeuskysymys ei vaikuta olleen uhka. Tätä selitetään 
sillä, että yhteisön johto ei missään vaiheessa ole halunnut esiintyä julkisuudessa 
virkakysymyksen kautta.42 Suomen Raamattuopisto on kuitenkin ollut mukana 
kaikissa konservatiivisen rintaman neuvotteluissa ja kannanotoissa, joissa kirkolta 
on pyritty saamaan ymmärrystä ja tilaa naispappeuden vastaisille näkemyksille.43

38 Salomäki 2010, 88.

39 Dokumentteja virkakysymyksestä 1992.

40 Lepikko 2009, puh.kesk.; Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 2009.

41 Ks. esim. Rakentavan yhteistyön puolesta 2006 tai Kirkko ja Kaupunki -lehden syksyllä 2007 tekemä kysely 
lähetysjärjestöille (Virkakäsitykseen liittyvien erimielisyyksien vaiheita 23.3.2009) sekä Salomäki 2010, 91.

42 Suositus menettelytavoista naispappeuden toteuduttua 1988; Mäkelä 1988

43 Ks. viite 38; Salomäki 2010, 91. 
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Torjuvaa suhtautumista naispappeuteen edustaa myös Evankelis-luterilainen 
Lähetysyhdistys Kylväjä. Yhteistyössä kirkon kanssa liike pyrkii kuitenkin ainakin 
virallisten linjaustensa mukaan toimimaan kirkon ratkaisujen ehdoilla. Linjauksissa 
korostetaan yksittäisten työntekijöiden valinnan vapautta ja omantunnon suojaa.44 
Kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön keskittynyt Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys (OPKO) määritteli syksyllä 1986 pitäytyvänsä ”perinteisessä raa-
matullisessa näkemyksessä, jonka mukaan pappisvirka kuuluu miehelle”. Samas-
sa yhteydessä rajattiin, ettei yhteisö palkkaa palvelukseensa naispuolisia pappeja 
eikä toiminnassaan pääsääntöisesti hakeudu naispastoreiden kanssa yhteistyöhön. 
2000-luvun alkupuolella naispappeuskysymys nousi yhteisössä ajankohtaiseksi, 
kun joitakin liikkeen piirissä vaikuttaneita nuoria miehiä siirtyi Luther-säätiöön. 
Vuonna 2002 OPKO:n liittohallitus täydensi vuoden 1986 kannanottoaan kolmella 
kohdalla, joissa määritellään yhteistyön periaatteita. Linjauksissa painotetaan yksit-
täisten työntekijöiden vapautta toimia yhteistyötilanteissa oman harkinnan mukaan 
ja tähdennetään keskinäisen kunnioituksen ja yhteyden vaalimisen merkitystä sil-
loinkin, kun käytännön ratkaisuista ollaan eri mieltä.45 OPKO:n kannanoton henki 
vaikuttaa olevan, että vaikka yhteisön virallinen linja on naispappeusvastainen, 
yhteisö ei halua julkisuudessa profiloitua virkakysymyksen kautta ja pyrkii ainakin 
nimellisellä tasolla antamaan yhteisön sisällä tilaa myös niille, jotka suhtautuvat 
naispappeuteen myönteisesti.

Naispappeutta ei hyväksytä myöskään useisiin eri suuntauksiin jakautuneessa 
lestadiolaisessa liikkeessä. Käytännön ongelmiin kirkon kanssa liike on virkaky-
symyksen vuoksi ajautunut harvoin, sillä useimmat lestadiolaisuuden haarat ovat 
yhteistoiminnassaan kirkon kanssa pitkälti mukautuneet kansankirkon yleiseen 
kehitykseen ja myös työskentelevät naispuolisten pappien kanssa. Yhteistyöstä nais-
pastoreiden kanssa seurakuntaelämässä kieltäytyvät vain Lahdessa päämajaansa 
pitävät esikoislestadiolaiset.46 Toisaalta lestadiolaisen liikkeen eri haarat ovat olleet 
mukana kirkkoa kritisoivissa, naispapappeutta käsittelevissä kannanotoissa.47 

44 Kylväjän vastaus Helsingin srk-yhtymän tiedusteluun 9/2007.

45 OPKO ja naispappeus 2002.

46 Talonen 2001, 11-24. 

47 Salomäki 2010, 91.
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Luther-säätiö ja Priscilla ry 

Kuten evankelisen liikkeen jakautuminen jo osoitti, naispappeuskysymys on toimi-
nut kirkollisen kentän vedenjakajana vielä pitkään 1980-luvun jälkeenkin. Vuon-
na 1999 perustettiin Luther-säätiö, joka 2000-luvun alussa on joutunut useaan 
otteeseen törmäyskurssille kirkon kanssa. Yhteisössä painotetaan, ettei naispap-
peuden vastustamisen ole liikkeelle keskeistä. Sen sijaan se korostaa tunnustuk-
sellista luterilaisuutta.48 Käytännössä pappisviran haltijan sukupuoli on kuitenkin 
Luther-säätiölle merkittävä: keväällä 2004 säätiö ponnahti julkisuuteen kahden 
luterilaisen kirkon virassa toimivan pastorin kieltäydyttyä jakamasta yhteisön ti-
laisuudessa ehtoollista piispa Eero Huoviselle tämän naispappeusmyönteisyyden 
vuoksi. Vastaava tilanne toistui Rengon kirkkoherran Soili Juntumaan kohdalla. 
Myöhemmin ehtoollisen evänneet pastorit hyllytettiin viroistaan määräajoiksi. Liike 
ajautui skismaattiseen suhteeseen kirkon kanssa myös vihkimällä palvelukseensa 
pappeja Ruotsin kirkosta erotetun Missionprovinsin kautta.49 Skismaa syvensivät 
näiden pastorien Suomessa toimittamat kasteet.50

Vuoden 2010 maaliskuussa Luther-säätiön ja kirkon välinen särö syveni enti-
sestään, kun Tampereen tuomiokapitulin alainen pastori Matti Väisänen vihittiin 
Ruotsissa säätiön piispaksi. Pian vihkimyksen jälkeen tuomiokapituli pidätti Väisä-
seltä oikeuden toimia pappina, ja syksyllä 2010 Väisänen menetti pappisoikeutensa 
kokonaan. Tampereen tuomiokapitulin päätöksen mukaan Väisänen toimi piispan 
vihkimyksen vastaanottaessaan vastoin kirkkolakia ja -järjestystä ja rikkoi näin 
vannomansa pappisvalan.51 Vuoden 2011 alussa Luther-säätiöllä oli verkkosivujen-
sa perusteella toimintaa 21 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja parikymmentä 
pappia, joista monet ovat saaneet vihkimyksen Missionprovinsin kautta.52 Kirkon 
ja Luther-säätiön välisestä suhteesta on käyty keskustelua, ja virallista pesäeroa on 
vaadittu aina maakuntalehtien pääkirjoituksia myöten.53

Pappisviran avaaminen naisille on synnyttänyt pienimuotoista, mutta kiinnos-
tavaa liikehdintää myös naispappeutta vastustavien naisteologien piirissä. Vuonna 
2001 rekisteröidyn Priscilla-yhdistyksen tavoitteena on tukea teologisesti koulu-
tettuja naisia, jotka eivät halua pappisvirkaan, ja auttaa heitä työllistymään. Oppi-

48 Luther-säätiö (a) 2009.

49 Missionsprovinsen tai Lähetyshiippakunta on Ruotsissa toimiva uskonnollinen liike, johon kuuluu luterilaisia 
pappeja ja maallikoita. Liike pitää yllä jumalanpalvelusyhteisöjä ”koinonioita”, jotka eivät hyväksy Ruotsin 
kirkon linjauksia, vaan kannattavat perinteistä raamatuntulkintaa. (Missionprovinsen 2009).

50 Luhter-säätiö (b) 2009

51 Tampereen tuomiokapitulin päätösehdotus 2010.

52 Luther-säätiö (a) 2009.

53 Ks. esim. Luther-säätiö mittaa rajansa/Keskisuomalainen 2008.
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perustassaan Priscilla-yhdistys linjaa vastustavansa naispappeutta. Vuoden 2009 
alusta yhdistyksellä oli noin 40 jäsentä ja parisenkymmentä tukijäsentä.54 

Seurakunnilla ja herätysliikkeillä on monenlaista yhteistyötä, ja virkakysymys 
on hiertänyt konservatiivisimpien järjestöjen ja kirkon välejä. Viime vuosina kes-
kustelun kohteena on ollut erityisesti se, voidaanko seurakunnissa järjestellä työ-
vuoroja järjestövierailujen yhteydessä. Kirkon nelivuotiskertomuksen 2004–2007 
mukaan 82 prosenttia seurakunnista ilmoittaa, ettei heiltä ole pyydetty järjestelyjä, 
eivätkä he ole niitä tehneet. Kahdeksassa prosentissa seurakunnista järjestelyistä 
on kieltäydytty vastoin järjestöjen toiveita. Työvuoroja on järjestetty joka kymme-
nennessä seurakunnassa (lukumääräisesti 44 seurakunnassa), kolmessa prosentissa 
pyynnöstä ja kuudessa prosentissa pyytämättä. Pääosin seurakuntien ja herätys-
liikkeiden välisen yhteistyön koetaan sujuvan sekä kirkon että järjestöjen mielestä 
hyvin. Virkakysymyksestä aiheutuvat vakavat ongelmat vaikuttaisivat kohdistuvan 
pieneen osaan seurakuntia ja järjestöjä.55

Naispappeuskysymys on nostanut keskusteluun myös lähetysjärjestöille jaet-
tavan taloudellisen tuen. Monissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on teh-
ty aloitteita tuen lopettamisesta naispappeutta vastustaville järjestöille. Syksyllä 
2007 Kirkko ja Kaupunki -lehti uutisoi Helsingin seurakuntayhtymän toteutta-
masta kyselystä, jossa lähetysjärjestöiltä tiedusteltiin kantaa virkakysymykseen. 
Kyselyn mukaan seitsemästä lähetysjärjestöstä neljän kanta ei täysin vastaa kirkon 
linjaa. Naispappeutta vastustetaan SLEY:ssä, sen ruotsinkielisessä sisarjärjestös-
sä SLEF:ssä, Suomen Evankelisluterilaisessa Kansanlähetyksessä sekä Lähetysyh-
distys Kylväjässä. Lehden mukaan järjestöissä on kuitenkin annettu työntekijöille 
omantunnonvapaus päättää itse suhtautumisestaan yhteistyöhön naispastoreiden 
kanssa. Suomen Lähetysseura, Pipiliaseura ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat 
ovat periaatteessa sitoutuneita kirkon virkakäsitykseen.56

1.2.2. TYÖ SEURAKUNNISSA ALKAA: INNOSTUSTA JA VASTUSTUSTA

Millaista sitten oli papiksi vihittyjen naisten ja heitä vastustavien työntekijöiden ja 
seurakuntalaisten rinnakkaiselo seurakunnissa vuoden 1988 jälkeen? Tutkimustie-
toa suomalaisten naispappien alkutaipaleelta ei juuri löydy. Naisten kokemuksia on 
kuitenkin kerätty esimerkiksi lehtihaastatteluihin ja artikkelikokoelmiksi koottuihin 
kirjoihin. Näiden sekä aikalaishaastatteluiden perusteella pappisnaiset vaikuttivat 
törmänneen kahteen hyvin erilaiseen todellisuuteen. Yhtäältä heidät otettiin seura-

54 Haverinen 2009, puh.kesk.; Priscilla ry 2009.

55 Monikasvoinen kirkko 2008, 258–262.

56 Herätysliikkeiden lähetysjärjestöt ja naispappeus 2007; Virkakäsitykseen liittyvien erimielisyyksien vaiheita 
2009.
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kunnissa vastaan suurella innostuksella. Seurakuntalaisilta saatu positiivinen palau-
te oli runsasta, ja naispuoliset papit olivat hyvin haluttuja kirkollisiin toimituksiin:jos 
omassa seurakunnassa ei vielä ollut naista, heitä saatettiin pyytää lähiseurakunnista. 
Paikoin naispapit kokivat olleensa jopa jonkinlaista julkista omaisuutta tai ”näytte-
lyesineitä”, joita tultiin ihmettelemään ja joita haluttiin esitellä esimerkiksi medias-
sa.57 Toisaalta monet naispapit kohtasivat joko suoraa tai epäsuoraa sukupuolista 
syrjintää ja häirintää: yksi näkyvimmistä alkuaikojen syrjinnän muodoista olivat 
naisille lähetetyt nimettömät kirjeet, joissa heidän pappeutensa kyseenalaistettiin 
usein ala-arvoista kieltä ja tyyliä käyttäen. Toinen leimaa antava piirre suomalaisten 
naispappien alkutaipaleella oli Oulussa vuoteen 2000 asti piispana toimineen Olavi 
Rimpiläisen avoin naispappeusvastaisuus. Koska Rimpiläinen kieltäytyi vihkimästä 
naisia papeiksi, joutuivat Oulun hiippakunnassa papeiksi pyrkivät naiset hakemaan 
vihkimyksensä muista hiippakunnista. Työssään naiset jäivät vaille oman piispan 
ohjausta ja kaitsentaa. Samaan aikaan Rimpiläinen vihki papeiksi miehiä, jotka 
kieltäytyivät menemästä samoihin pappisvihkimyksiin naisten kanssa.58

Naisteologit ry:n puheenjohtajana vuosina 1999–2004 toiminut pastori Lee-
na Salmensaari erottaa naispappeuden vastustamisessa kaksi aaltoa. Välittömästi 
naispappeuspäätöksen jälkeen vastustus oli hänen mukaansa suhteellisen voima-
kasta ja näkyvää. Tätä seurasi seesteisempi kausi, jolloin naispuolisiin pappeihin 
totuttiin, eikä vastustaminen enää ollut niin äänekästä. Tätä selittänee osaltaan 
tutkimusten vahvistama ilmiö, että kokemukset naisista pappeina murtavat nega-
tiivisia ennakkokäsityksiä ja saavat monet muuttamaan varautuneen tai kielteisen 
kantansa hyväksyväksi.59

On todennäköistä, että monet ajattelivat ajan hoitavan naispappeuden vastusta-
miseen liittyvät ongelmat kirkossa. 2000-luvun alussa alkoi kuitenkin nousta esiin 
nuoria ja äänekkäitä naispappeuden torjujia, jotka olivat näkemyksissään paikoin 
jopa edeltäjiään tiukempia. Uuden torjuvan sukupolven näkyvä esiinnousu ajoittui 
piispa Rimpiläisen eläkkeelle siirtymiseen. Hän oli virkakautenaan järjestänyt pap-
pisvihkimyksiä, joihin osallistui ainoastaan miespuolisia vihittäviä. Tämän mahdol-
lisuuden loputtua tiukimmat torjujat hakivat Luther-säätiön koordinoimana pap-
pisvihkimyksensä Ruotsista. Suomessa he esiintyivät luterilaisen kirkon pappeina, 
mikä johti skismaattisiin tilanteisiin. Luther-säätiön papit saivat paljon näkyvyyttä 
sekä kirkollisessa että maallisessa mediassa. Mediahuomion myötä naispuolisten 
pappien asema luterilaisessa kirkossa nousi 2000-luvun alussa valtakunnalliseksi 
keskustelunaiheeksi.

57 Ks. esim. Salmensaari 2003, 79, 154. 

58 Saarinen 2005, 11; Närhi 2006, 164.

59 Salmensaari 2009, puh.kesk.
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1.2.3. OIKEUDENKÄYNTEJÄ JA RAJANMÄÄRITTELYJÄ

Heikan työryhmän mietintö julkaistaan

Tämän tutkimuksen tekemisen ajan naispappeuskysymys oli voimakkaasti esillä 
sekä kirkonsisäisessä keskustelussa että valtakunnallisissa uutisotsikoissa. Aikaa lei-
masivat erityisesti ristiriitojen tiimoilta käydyt oikeudenkäynnit. Virkakysymyksen 
tutkimusprosessin aikana saamien käänteiden hahmottamiseksi olen sisällyttänyt 
tutkimukseeni tämän luvun, jossa käyn esimerkkien avulla läpi tapahtumia, jotka 
värittivät tutkimuksen tekemistä. Kuvaus ei ole kattava, sillä virkakysymyksestä 
keskusteltiin niin monella eri taholla ja niin monien eri tapausten yhteydessä, että 
kaikkien läpikäyminen ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista. Tavoitteena 
on kuitenkin maalata kuvaa naispappeuskysymyksen ympärillä vallinneesta ilma-
piiristä ja antaa tutkimukselle ajalliset ja tapahtumalliset raamit.

Tutkimusprosessin aikana naispappeuskysymys nousi ensimmäisen kerran 
julkiseen keskusteluun elokuussa 2004, kun Helsingin hiippakunnan tuolloinen 
piispa Eero Huovinen kommentoi Kotimaa-lehdessä saman vuoden maaliskuista 
tapahtumaa, jossa Luther-säätiön pastorit Juhana Pohjola ja Sakari Korpinen olivat 
pyytäneet säätiön jumalanpalveluksessa vieraillutta Huovista jäämään pois ehtool-
liselta.60 Piispan esiintulo käynnisti aiheesta vilkkaan mediakeskustelun ja tämä 
niin kutsuttu ehtoolliskiista johti kirkon sisäiseen tutkintaan. Oulun tuomiokapituli 
päätti toukokuussa 2005 erottaa Pohjolan pappisvirasta kolmeksi kuukaudeksi.61 
Saman vuoden kesäkuussa Turun tuomiokapituli tuomitsi Korpisen erotettavaksi 
pappisvirasta kahdeksi kuukaudeksi.62 Sekä Pohjola että Korpinen valittivat pää-
töksistä hallinto-oikeuksien kautta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kesäkuussa 
2007 korkein hallinto-oikeus vahvisti rangaistukset.63

Kohina naispappeuskysymyksen ympärillä jatkui syyskuussa 2005, kun Valkea-
lan kirkkoherra Petri Hiltunen erosi virastaan naispappeuskysymyksen vuoksi ja 
siirtyi myöhemmin Luther-säätiön palvelukseen.64 Valkealan seurakunta oli joitakin 
vuosia aiemmin ponnahtanut mediahuomion kohteeksi, kun yksi seurakunnan 
naispuolisista pastoreista oli sanoutunut irti tehtävästään yhteistyöongelmien vuok-
si: Hiltunen kieltäytyi jumalanpalvelusyhteistyöstä naispuolisten pappisalaistensa 
kanssa omantunnon syistä kirkolliskokouksen ponteen vedoten. Syksyllä 2002 seu-
rakuntaneuvosto pyysi Mikkelin tuomiokapitulia tutkimaan, onko Hiltunen syyllis-

60 Huovinen 2004/Kotimaa.

61 Oulun tuomiokapitulin päätös 7/2005.

62 Turun tuomiokapitulin päätös 8/2005.

63 Virkakäsitykseen liittyvien erimielisyyksien vaiheita 2009. 

64 Hiltunen 2005.
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tynyt syrintään. Seuraavana keväänä tuomiokapituli antoi Hiltuselle vapauttavan 
tuomion.65 Seurakunnassa kohu naispappeuskysymyksen ympärillä kuitenkin jatkui 
ja johti lopulta Hiltusen ratkaisuun jättää kirkkoherran tehtävä. Kesäkuussa 2006 
Oulun Karjasillan pastori Vesa Pöyhtäri sai Oulun tuomiokapitulilta kirjallisen varoi-
tuksen kieltäydyttyään rippikoulun pitämisestä yhdessä naispastorin kanssa.66 Vir-
kakysymys väritti voimakkaasti myös syksyllä 2006 käytyä Porvoon hiippakunnan 
piispanvaalia, jossa toiselle kierrokselle ylsi naispappeusvastaisuudestaan tunnettu 
kirkkoherra Henrik Perret.67

Piispa Heikan johtama työryhmä päätti työskentelynsä helmikuussa 2006. Työ-
ryhmän kannanotot julkaistiin mietinnössä Työn johtaminen, työyhteisön kehittä-
minen ja työturvallisuus. Mietinnön keskeisin sisältö oli, että kirkon työntekijä ei voi 
vakaumukseensa vedoten kieltäytyä hänelle osoitettujen työtehtävien hoidosta. Työ-
ryhmä linjasi, ettei kirkossa tarvita uusia toimenpiteitä erilaisten virkanäkemysten 
aiheuttamien ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Kirkolliskokouksen päätöksen 
pappisviran avaamisesta naisille sekä voimassa olevan kirkollisen ja yleisen työelä-
mässä noudatettavan lainsäädännön katsottiin antavan riittävän perustan toimia 
ja ratkaista mahdolliset ristiriitatilanteet oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.68

Mietintö nousi monien päivälehtien pääkirjoitusten aiheeksi, joissa se otettiin 
vastaan pääosin suurella tyytyväisyydellä. Kirkko sai kiitosta raikkaasta ja ryhdik-
käästä toiminnasta.69 Sen sijaan kirkon konservatiivissa piireissä mietintö tyrmättiin 
täysin. Työryhmän ehdottamien toimenpiteiden uskottiin syventävän ristiriitati-
lanteita eikä suinkaan ratkaisevan niitä. Rangaistuksia ja kurinpitotoimia pidettiin 
kirkolle sopimattomina keinoina selvitellä ongelmia.70

Välittömästi Heikan työryhmän mietinnön julkaisemisen jälkeen naispappeu-
den vastustajat kokosivat rivejään. Heikan työryhmässä jäsenenä toimineen ja 
mietintöön eriävän mielipiteen jättäneen, tuolloin Kankaanpään kirkkoherrana 
työskennelleen, Keijo Rainerman johdolla kerättiin nimiä Rakentavia ratkaisuja - 
nettiadressiin. Adressissa arvosteltiin Heikan työryhmän ehdottamia toimenpiteitä 
virkanäkemyserojen ratkaisemiseksi kirkolle sopimattomina ja esitettiin vaihtoeh-
toinen toimintalinja, joka takaisi naispappeuden vastustajille toimintavapauden. Pe-
rusteluissa vedottiin siihen, että kyse on Raamatun tulkintaeroista eikä tasa-arvosta. 
Torjujien toiminta kirkossa nähtiin tasa-arvolain ulottumattomissa olevana oman 

65 Ks. esim. Lehrbäck 2008, 1–2.

66 Virkakäsitykseen liittyvien erimielisyyksien vaiheita 2009.

67 Saares 2006/Kotimaa.

68 Työn johtaminen, työyhteisöjen kehittäminen ja työturvallisuus 2006.

69 Kirkonkin pitää noudattaa lakia/Helsingin Sanomat 2006; Kirkon tasa-arvoasenteet ovat napakoitumassa/
Länsi Savo 2006; Naispappeuden vastustajat väistelkööt jatkossa itse/Kainuun Sanomat 2006; 
Pitkämielisyydelläkin on rajansa/Aamulehti 2006; Naispappeuden torjujille tiukat säännöt/Pohjalainen 2006.

70 Nummela 2006/Uusi Tie; Kortelainen 2006/Sanansaattaja.
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uskonnon harjoittamisena. Myös naispappeuspäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn 
ponteen viitattiin vaatimalla sen mukaista toimintaa.

Netin ohella nimiä kerättiin myös esimerkiksi herätysliikkeiden tapahtumissa. 
Vetoomuksen allekirjoitti 11 102 henkilöä. Adressi nimilistoineen luovutettiin ark-
kipiispa Jukka Paarmalle juuri ennen syksyn 2006 piispainkokousta, jossa piispat 
ottivat kantaa Heikan työryhmän mietintöön. Luovuttajina oli noin 30 hengen jouk-
ko, joka koostui seurakuntalaisista, teologian opiskelijoista, lehtoreista ja papeista.71 
Silmiinpistävää ja osin odottamatonta oli, että puheenvuoroissa ei juurikaan käytetty 
teologista argumentointia, vaan niissä painottui subjektiivisuus ja kokemukselli-
suus. Kirkosta puhuttiin kotina, jota halutaan rakentaa, mutta mihin naispappeus-
kysymyksen vuoksi ei ole mahdollisuutta. Puheenvuoroissa nostettiin vahvasti myös 
huoli omasta tulevaisuudesta ja perheen toimeentulosta, vedottiinpa jopa omien 
lasten oikeuksiin saada käydä jumalanpalveluksissa, joissa opetetaan ”puhtaasti”.

Piispojen selonteko ilmestyy

Syksyn 2006 piispainkokouksen jälkeen piispat julkaisivat Heikan työryhmän 
mietinnön pohjalta selonteon, jossa linjattiin näkemyseroista aiheutuneiden kiis-
tatilanteiden ratkaisuperiaatteita.72 Selonteossa tähdennettiin, että näkemyseroista 
aiheutuvia ristiriitoja tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan neuvotellen, ja että 
sanktiot ovat viimeinen ratkaisumalli. Selonteko sai osin ristiriitaisen vastaanoton 
niin kirkossa kuin julkisuudessa: lehdistössä selontekoa sekä kiiteltiin napakkuu-
desta että moitittiin epämääräisyydestä ja liiallisesta tulkinnanvaraisuudesta.73 
Kotimaa-lehden päätoimittaja Olav S. Melin kritisoi hienovaraisesti sekä lehden 
pääkirjoituksessa että myöhemmässä kolumnissaan, ettei piispojen selonteko sido 
mihinkään.74 Naisteologiyhdistys75 puolestaan luonnehti selontekoa ytimekkääksi 
ja selkeäksi ja piti ilahduttavana sitä, että siinä puututaan seikkoihin, joita yhdistys 
oli vuosien mittaan pitänyt esillä. Naisteologit olivat erityisen tyytyväisiä ponnen 

71 Puheenvuoron käyttivät Kankaanpään kirkkoherra Keijo Rainerma, ”tavalliseksi seurakuntalaiseksi” itsensä 
määritellyt Johanna Säilä, teologian opiskelija Antti Itäkylä, Luther-säätiön palveluksessa toimiva teologian 
maisteri Miika Auvinen, naisteologit Anni-Maria Laato ja Riikka Korpinen sekä Vammalan seurakunnan 
kappalainen Jari Rankinen.

72 Piispainkokouksen tiedoksianto 1/2006.

73 Jälkiruokanen 2006/Suomen Kuvalehti; Kirkolliset esimiestaidot lujilla/Turun Sanomat 2006; Nieminen 
2006/Suomenmaa; Velvoite yhteistyöhön/Keskipohjanmaa 2006. 

74 Melin 2006 a & b/Kotimaa.

75 Kannanoton olivat allekirjoittaneet kaikki Naisteologiyhdistyksen hallituksen jäsenet: puheenjohtaja, pastori 
Pirkko Poisuo sekä pastorit Brita Alhbeck, Maarit Hirvi, Soili Juntumaa, Mervi Mähönen, Kaisa-Liisa 
Pehkonen-Suoranta, Arja Penttinen ja Satu Saarinen.
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tulkintaperiaatteisiin, joissa todettiin, ettei  ponsi anna lupaa kieltäytyä laillisesti 
annetuista virkatehtävistä.76

Seurakunnissa piispojen selonteon täytäntöönpano johti uudenlaisiin tilantei-
siin, ja julkinen keskustelu naispappeuskysymyksestä jatkui varsin kiivaana. Vuo-
den 2007 alkupuoliskolla julkisuuden parrasvaloihin nousivat Vammalan ja Oulun 
Karjasillan seurakunnat, kun pastorit Jari Rankinen ja Vesa Pöyhtäri jättivät me-
nemättä heille työvuorolistaan merkittyihin messuihin, joissa toisena toimittajana 
oli nainen. Molemmat ilmoittivat näkyvästi useissa eri medioissa vastustavansa 
piispojen päätöksiä ja pysyvänsä tiukasti kannoissaan. Tapaukset johtivat tutkintaan 
ja kurinpitotoimiin: Turun tuomiokapituli erotti Rankisen ja Oulun tuomiokapi-
tuli Pöyhtärin määräajoiksi pappisviroistaan.77 Molemmat valittivat päätöksistä 
hallinto-oikeuteen, jossa rangaistukset pysyivät muuttumattomina.78 Rankisen jäl-
keen Vammalan seurakunnasta on jumalanpalvelusyhteistyöstä naispastorin kanssa 
kieltäytymisen vuoksi erotettu määräajaksi myös pastori Markus Malmivaara.79

Sekä puoltavat että torjuvat tahot olivat selonteon jälkeen liikkeellä myös erilaisin 
julkisin kannanotoin. Maaliskuussa 2007 feministinen naisjärjestö Naisasialiitto 
Unioni antoi julkilausuman otsikolla ”Naispappien sukupuolista syrjintää ei tule 
enää sietää”.80 Julkilausumassa paheksuttiin netissä kerättyä nimilistaa, jonka noin 
90 miespuolista pappia oli allekirjoittanut tuen ilmauksena Rankiselle ja Pöyhtärille. 
Lausumassa todettiin torjujien toiminnan uhkaavan naispappien hyvään suuntaan 
edennyttä tasa-arvoistumista. Unioni tuomitsi syrjinnän ja vaati kirkon johtajia 
selkiyttämään naispappien tasa-arvoista kohtelua vaativia ohjeita.

Huhtikuussa 2007 hieman tuntemattomampi taho, Profeministimiehet ry, il-
maisi mielipiteensä naispappeuskysymykseen. Yhteisö antoi 8.4.2007 arkkipiispa 
Jukka Paarmalle, piispainkokoukselle sekä Helsingin Sanomille suunnatun kan-
nanoton, jonka otsikossa kysyttiin provosoivasti ”Mitä Jeesus olisi tehnyt?”81 Kan-
nanotossa tuomittiin sukupuoleen perustuva syrjintä lain ja yhteiskuntamoraalin 
vastaisena ja muistutettiin kirkon vastuusta moraalisten näkemysten muokkaajana. 
Lisäksi todettiin, että kirkon julkisoikeudellisen aseman ja esimerkiksi veronkanto-
oikeuden perusteella kysymys naispappeudesta ole vain kirkon sisäinen asia. Piispa 
Eero Huovisen pääsiäisenä 2007 Helsingin Sanomissa julkaistu artikkeli82, jossa 
piispa peräänkuulutti naispappeuden torjujien ymmärtämistä ja rauhanomaisten 

76 Naisteologien kannanotto 2006.

77 Virkakäsitykseen liittyvien erimielisyyksien vaiheita 2009.

78 Turun hallinto-oikeuden tiedote 2008; Hallinto-oikeus hylkäsi Vesa Pöyhtärin valitukset/Kalevan verkkolehti 
2009.

79 Turun arkkihiippakunnan tiedote 2008.

80 Naisasialiitto Unionin tiedote 2007.

81 Profeministimiesten tiedote 2007.

82 Huovinen 2007/Helsingin Sanomat.
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ratkaisujen etsimistä kirkkoa repivässä kiistassa, sai osakseen kritiikkiä. Profemi-
nistimiehet syyttivät piispaa syrjinnän kokemuksen sijoittamisesta ”naispappien 
korvien väliin” ja tulkitsivat, että piispa haluaa pitää kirkossa ennemmin naispap-
peuden vastustajat kuin vastustamiseen suivaantuneet kirkosta eroajat.

Virkakysymys hallitsi myös kevään 2007 kirkolliskokouksen liikkeellelähtötun-
nelmia. Avauspuheessaan arkkipiispa Jukka Paarma toivoi, että virkatehtävistä 
omantunnon syistä kieltäytyvä hakeutuisi kirkossa sellaisiin tehtäviin, joissa hän voi 
toimia vapaasti. Samalla Paarma muistutti, ettei kirkko salli minkäänlaista syrjintää. 
Puhe lienee suunnattu selkiyttämään julkisuudessa vellonutta keskustelua, jossa oli 
spekuloitu, mikä kirkon linja suhteessa torjujiin piispojen selonteon jälkeen on.83

Naispappeuden vastustajat eivät tahoillaan osoittaneet luovuttamisen merkkejä. 
Lokakuussa 2007 Suomen Raamattupiston, Suomen Ev. lut. Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetyksen ja Suomen teologisen instituutin kustantama Perusta-lehti lähetti 
kaikille kirkkoherroille suunnatun sähköpostikyselyn, jossa tiedusteltiin, olisivatko 
kirkkoherrat valmiita järjestelemään työvuoroja. Perusta-lehden kyselyyn vastasi 
41 prosenttia sen saaneista kirkkoherroista. Heistä yli puolet (61 %) oli työvuoro-
järjestelyjä vastaan.84 Kyselyn aloitteentekijänä oli Suomen Raamattuopiston toi-
minnanjohtaja Timo Junkkaala. Lienee selvää, että kyselyn taustalla oli torjujien 
pyrkimys pitää kiinni mahdollisuudesta työvuorojen järjestelemiseen, vaikka tätä ei 
haluttu lausua ääneen. Kaleva-lehdelle marraskuussa antamassaan haastattelussa 
Junkkaala selitti, että kyselyn tarkoitus on selventää seurakunnissa hämmennystä 
aiheuttanutta tilannetta.85 Kyselyssä todettiin Helsingin hiippakunnan piispan Eero 
Huovisen ja arkkipiispa Jukka Paarman esittäneen julkisuudessa lausuntoja, joiden 
mukaan työvuoroja voitaisiin joissakin olosuhteissa vielä järjestellä. Kotimaa-lehti 
tarttui Perusta-lehden kyselyyn ja asettui puolustamaan piispoja. Se tuomitsi jyr-
kästi ”piispojen käyttämisen lyömäaseena” ja viittasi arkkipiispan julkisuudessa 
esittämiin syrjintää vastustaviin lausuntoihin.86 Kyselyä arvosteltiin kovin sanoin 
myös kirkon piirissä. Espoon hiippakunnan pappisasessori, kirkkoherra Arto Lai-
tinen muistutti Espoon hiippakunnan verkkosivuilla julkaistussa kolumnissaan su-
kupuoleen perustuvan työvuorojen järjestelemisen olevan perustuslain vastaista.87

Syksyllä 2007 julkaistiin Teologisessa Aikakauskirjassa emeritusarkkipiispa John 
Vikströmin artikkeli ”Samvetet och kvinnliga präster” (Omatunto ja naispapit).88 
Artikkeli voidaan nähdä uudenalaisena keskustelunavauksena, sillä Vikström osoitti 
teologisella argumentoinnillaan torjujien käsityksen virasta ei-luterilaiseksi. Tiuk-

83 Paarma 2007.

84 Junkkaala 2007/Perusta.

85 Miesjumalanpalveluksista kysely kirkkoherroille/Kaleva 2007.

86 Kaksi piispaa lyömäaseena/Kotimaa 2007.

87 Laitinen 2007.

88 Vikström 2007, 357–364.
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kuudestaan huolimatta artikkelin sävy oli rauhanomainen ja ratkaisuja etsivä. 
Vikström kysyi provosoiden, mihin naispappeuden vastustajien omattunnot on 
viime kädessä sidottu. Kotimaa-lehden pääkirjoitussivulla 11.10.2007 Vikströmin 
esiintuloa pidettiin tervetulleena.89 Vikströmin kirjoitus ilmestyi suomenkielisenä 
Kotimaa-lehden verkkosivuilla ja sai välittömästi naispappeuden torjujat liikkeelle. 
Merkkejä lähentymisestä ei artikkelin saamissa vastineissa kuitenkaan ollut havait-
tavissa, vaan artikkelia kommentoineiden torjujien sävy oli kriittinen ja tuomitseva.

Juridisia ennakkotapauksia

Vuoden 2007 alkupuolella naispappeuskysymys sai uusia käänteitä Hyvinkään 
seurakunnan naispastorin Petra Pohjanraidon poistuttua työvuoronsa mukaisesta 
jumalanpalveluksesta Hyvinkään kirkosta. Poistumisen syynä oli sekava tilanne, 
jonka oli synnyttänyt seurakunnassa vierailulla olleen SLEY:n pastorin Ari Nor-
ron ilmoitus vähän ennen jumalanpalveluksen alkua, ettei hän työskentele nais-
pastorin kanssa.90 Tapahtumaketju johti ennakkotapaukseksi muodostuneeseen 
poliisitutkintaan ja syrjintäsyytteisiin. Marraskuussa 2007 Hyvinkään käräjäoikeus 
tuomitsi Norron ja SLEY:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajan sakkorangaistuk-
siin syrjinnästä. Tapahtumaan todistanut vs. kirkkoherra sai rangaistuksen työsyr-
jinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.91 Norro valitti päätöksestä Kouvolan 
hovioikeuteen vaatien rangaistuksen kumoamista. Helmikuussa 2009 julkaistu 
hovioikeuden päätös piti Norron tuomion voimassa.92 Norro valitti päätöksestä 
korkeimpaan oikeuteen, joka jätti lokakuussa 2010 antamassaan päätöksessä ho-
vioikeuden tuomion voimaan.93 

Helmikuussa 2008 Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa niin ikään ennak-
kotapaukseksi muodostuneeseen oikaisuvaatimukseen, joka oli tehty Turun arkki-
hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä jättää naispappien kanssa yhteistyös-
tä kieltäytyvät torjujat kirkkoherranvaaleissa ilman vaalisijaa. Päätöksen mukaan 
naispapin kanssa yhteistyöstä kieltäytyvä viranhaltija ei kelpaa ehdokkaaksi kirk-
koherranvaaliin.94 Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka luonnehti päätöstä 
naispappeuskysymyksen osalta historialliseksi. Hän piti merkittävänä ensinnäkin 
oikeuden linjausta, että tasa-arvolaki koskee kirkkoa koko laajuudessaan. Toiseksi 

89 Melin 2007/Kotimaa.

90 Paakkanen 2007a/Helsingin Sanomien verkkolehti; ks. myös KHO 2010:74.

91 Paakkanen 2007b/Helsingin Sanomien verkkolehti; ks. myös KHO 2010:74.

92 Miespapin syrjintätuomio ei muuttunut hovioikeudessa 2009/Helsingin Sanomien verkkolehti; Ks. myös 
KHO 2010:74.

93 KHO 2010:74.

94 KHO 2008:8.
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hän totesi päätöksen osoittavan, ettei perustuslaki anna edellytyksiä virkatehtävi-
en laiminlyömiseen eli yhteistyöstä kieltäytymiseen vakaumukseen vedoten. Kol-
manneksi piispa näki päätöksen vahvistavan sukupuoleen perustuvat työjärjestelyt 
tasa-arvolain vastaisiksi. Verkkoblogissa ilmestyneessä kannanotossaan Heikka 
ennakoi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen palauttavan työrauhan seura-
kuntiin. Piispan kirjoitus sai naispappeuden torjujat välittömästi reagoimaan var-
sin kärkkääseen ja kriittiseen sävyyn blogin keskustelupalstalla.95 Vuoden 2008 
marraskuussa Korkein hallinto-oikeus vahvisti Turun tuomiokapitulin ja hallinto-
oikeuden päätöksen erottaa naispapin kanssa Vammalan seurakunnassa yhteis-
työstä kieltäytynyt kappalainen Jari Rankinen määräaikaisesti virastaan. Ratkaisu 
sai ennakkopäätöksen luonteen.96

 Vuoden 2009 alussa naispappeuskysymys nousi jälleen valtakunnallisiin uu-
tisotsikoihin. Maaliskuussa puhutti piispojen ja herätysliikejohtajien julkaisema 
yhteinen tahdonilmaisu. Tahdonilmaisussa esitettiin yhdessä muotoiltuja käsityksiä 
herätysliikkeiden ja kirkon välisen yhteistyön järjestämisestä ja ilmaistiin pyrkimys 
toimia siten, ettei ketään syrjittäisi sukupuolen, vakaumuksen tai virkanäkemyk-
sen perusteella. Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa ohjenuoraksi määritet-
tiin vuoden 1986 virkaratkaisu ja paikallisseurakuntien käytäntö. Tahdonilmaisu 
syntyi piispojen ja herätysliikejohtajien kanssa käydyissä neuvotteluissa, joita oli 
järjestöjohtajien aloitteesta käyty vuodesta 1999 asti. Keskustelualoite oli tullut he-
rätysliikkeiden johtajilta.97

Tahdonilmaisu sai kriittisen vastaanoton etenkin kirkon naisten piirissä. Joen-
suulainen pastori Pauliina Kainulainen ilmaisi Kotimaa-lehdessä monien naispas-
toreiden huolen siitä, että tahdonilmaisulla mitätöidään piispojen selkeä ohjeistus 
olla järjestelemättä työvuoroja paikallistasolla. Naisteologiyhdistyksen puheenjoh-
taja Pirkko Poisuo piti puolestaan tahdonilmaisua onnistuneena, vaikkakin kritisoi 
naisten puuttumista neuvotteluprosessista.98 Samoihin aikoihin tahdonilmauksen 
julkaisemisen kanssa naispappeuskiistat johtivat kirkossa ensimmäisten työnteki-

95 Piispan boltsit 2009.

96 Virkakäsitykseen liittyvien erimielisyyksien vaiheita 2009.

97 Aloitteentekijöinä olivat herätysliikejohtajat esikoislestadiolaisista, Evankelis-luterilaisesta Lähetysyhdistys 
Kylväjästä, Lähetysyhdistys Rauhan Sanasta, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistyksestä, Paavalin 
synodista, Parikanniemisäätiöstä, Sanansaattajista, Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä, 
Suomen Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä, Suomen Evankelis-luterilaisesta Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksestä, Suomen Raamattuopiston Säätiöstä, Suomen teologisesta instituutista, Svenska 
Lutherska Evangeliföreningenistä ja Todistajaseurasta. Tahdonilmaisun muotoilivat ja allekirjoittivat 
toiminnanjohtaja Timo Junkkaala Suomen Raamattuopiston säätiöstä, pääsihteeri Jussi Miettinen OPKO:sta, 
lähetysjohtaja Pekka Mäkipää Evankelis-luterilaisesta Lähetysyhdistys Kylväjästä, toiminnanjohtaja Lasse 
Nikkarikoski Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä, pääsihteeri Henrik Perret Suomen teologisesta 
instituutista ja lähetysjohtaja Timo Rämä Suomen Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä. Piispoista 
työskentelyssä olivat mukana arkkipiispa Jukka Paarma, Eero Huovinen, Samuel Salmi ja Matti Repo (Ijäs 
2009/Kotimaan verkkolehti).

98 Ijäs 2009/Kotimaan verkkolehti.
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jöiden irtisanomisiin, kun Langinkosken seurakunnassa lopetettiin kahden nuori-
sotyöntekijän työsuhteet naispappeja syrjivän käytöksen vuoksi.99 Kotimaa-lehdessä 
blogia pitävä pastori Jari Rankinen vetosi heti tahdonilmaisuun ihmetellen, miten 
se sopii yhteen Langinkosken seurakunnan päätöksen kanssa.100

Elokuussa 2009 ilmestyi eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin 
ratkaisu kanteluun, jossa pyydettiin selvittämään, voidaanko torjujat piispainkoko-
uksen syksyllä 2006 antaman selonteon perusteella pakottaa perustuslain vastaisesti 
omantunnon vastaiseen uskonnonharjoittamiseen. Ratkaisussaan apulaisoikeus-
asiamies toteaa selonteon pyrkivän edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä, jotka ovat oikeusjärjestelmässä keskeisellä sijalla ja joita julkisen 
vallan tulee pyrkiä edistämään. Ratkaisussa todetaan myös, ettei kirkon työnte-
kijöiden työtehtävien hoitamista voida tulkita uskonnonharjoittamista koskevien 
perusoikeussääntöjen mukaisesti.101 Kantelu ei johtanut toimenpiteisiin.

1.3. Aiempi tutkimus

1.3.1. NAISPAPPEUS SUOMALAISESSA TUTKIMUKSESSA

Naispappeutta on tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla eri tieteenaloilla useista 
erilaisista näkökulmista. Aihetta käsittelevä aiempi kotimainen tutkimus keskit-
tyy kuitenkin vahvasti naispappeuskysymyksen dogmaattiseen ja eksegeettiseen 
tarkasteluun. Uskontososiologisesta viitekehyksestä kysymystä on lähestytty vain 
harvoissa tutkimuksissa, ja näissäkin tarkastelun kohteena ovat useimmiten olleet 
naispappeudesta käydyt keskustelut. Papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen 
vuoksi syntyneitä kiistoja on Suomessa tutkittu vain vähän.

Kotimaisten naispappeustutkijoiden mielenkiintoa näyttää pitkälti ohjanneen 
aikakauden kirkollinen tilanne. Ruotsin käänteet ovat selvästi vaikuttaneet tutki-
musintresseihin, sillä varhaisimmat aiheesta löytyvät suomalaiset tutkimukset ovat 
Ruotsin naispappeuskysymystä käsitteleviä pro gradu -opinnäytetöitä. Pirkko Tala 
on vuonna 1969 tarkastellut pro gradu -työssään naispappeutta sosiaalieettisenä 
kysymyksenä Ruotsissa.102 Samalta vuodelta löytyy tutkielma, jossa pohditaan nais-

99 Langinkosken kirkkoherra kritisoi kirkkoa lepsuilusta naispappeuskiistassa 2009/YLE:n verkkosivujen 
kotimaan uutiset.

100 Rankinen 2009.

101 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 2009.

102 Tala 1969.
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pappeutta tunnustuksellisena ongelmana Pohjoismaissa.103 1970-luvulla kahdessa 
teologisessa pro gradu -opinnäytetyössä on tarkasteltu naispappeuden puoltami-
sen ja torjumisen argumentaatiota Ruotsissa. Vähän myöhemmin on ilmestynyt 
tutkimus, jonka aiheena on Ruotsissa naispappeudesta käyty keskustelu vuoden 
1958 jälkeen.104

Monet ennen vuotta 1986 tehdyt naispappeuskysymystä käsittelevät tutkimuk-
set tai selvitykset ovat syntyneet prosessissa, jossa naispappeuden toteuttamisen 
edellytyksistä on käyty kirkon sisäistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Osa on eri 
kirkollisten tahojen tilaamia töitä, kuten Eero Huovisen vuonna 1979 ilmestynyt 
Nainen ja pappisvirka, muutamaa vuotta aiemmin julkaistu Heikki Mäkeläisen 
raportti Seurakunnat ja naispappeus sekä naispappeuden hyväksymisvuonna 
1986 ilmestynyt Helena Heikkisen ja Leena Ravantin Lehtori vai pappi? Huovi-
sen teoksessa on argumentaatioanalyysin keinoin esitelty puoltajien ja torjujien 
naispappeuskeskustelussa käyttämät keskeisimmät argumentit. Nämä argumentit 
ovat Huovisen mukaan raamatullisia ja dogmaattisia ja jakautuvat kolmeen aihepii-
riin: kysymykseen kirkon virasta, kiistanalaiseen kysymykseen naispappeudesta ja 
kysymykseen naisesta. Huovisen työ, joka siis ajoittuu naispappeuden hyväksymistä 
edeltävään aikaan, tuo selvästi esille sen, mikä toistuu myös omassa tutkimukses-
sani: naispappeuskysymys ei ole vain kirkon sisäinen, opillinen asia, vaan taustalla 
on erilaisia näkemyksiä muun muassa sukupuolten välisestä suhteesta ja kirkon 
suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan.105

Heikki Mäkeläisen työ on raportti kirkkoneuvostojen naispappeutta koskevista 
kannanotoista vuoden 1976 kirkolliskokoukselle. Raportin mukaan selvä enemmis-
tö seurakunnista piti tuolloin naispappeutta mahdollisena kirkon opin ja uskon 
kannalta. Ilmapiiri oli kuitenkin varovainen, sillä seurakunnista vain joka toinen 
kannatti naispappeuden välitöntä toteuttamista. Lisäksi raportista käy ilmi, että 
alueelliset erot naispappeuteen suhtautumisessa olivat suuret. Osassa seurakun-
tia luottamushenkilöiden asenteet olivat valtaosin hyväksyviä, joissakin taas selvä 
enemmistö luottamushenkilöistä oli naispappeutta vastaan.106 Myöhemmät tutki-
mukset vahvistavat, että aika ei ole muuttanut tätä asetelmaa.107

Heikkisen ja Ravantin selvityksessä on kartoitettu lehtoreina työskentelevien 
naisten asenteita pappeutta kohtaan ja näkemyksiä lehtorin viran tulevaisuudesta. 
Selvityksen mukaan 1980-luvun puolivälissä lehtorien asennoituminen naispap-
peuteen oli erittäin myönteistä. 91 prosenttia kannatti pappisviran avaamista nai-

103 Ventä 1969. 

104 Konttinen 1973, Konttinen 1972; Konttinen 1976. 

105 Huovinen 1979, 170–189.

106 Mäkeläinen 1976, 25–28.

107 Närhi 2006, 35–39.
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sille, vain kolme prosenttia vastusti ja kuusi prosenttia oli epävarmoja. Sen sijaan 
lehtorien valmius ottaa itse pappisvihkimys oli huomattavasti alhaisempaa siitäkin 
huolimatta, että 83 prosenttia vastanneista uskoi hoitamansa viran sopivan papin 
viraksi. Esteenä lehtorin viran muuttamiselle papin viraksi mainittiin erityisesti 
Itä- ja Pohjois-Suomessa naispappeuden vastustus seurakunnissa.108

Teologinen Aikakauskirja on naispappeuden eri vaiheissa toiminut aihetta kos-
kevan akateemisen keskustelun foorumina. Lehden sivuilla on käyty puoltajien 
ja torjujien välistä akateemista debattia väliin hyvinkin kiivaasti.109 Vuoden 1983 
Teologisesta Aikakauskirjasta löytyy yksi harvoista naispappeuskysymystä sosiologi-
sesta näkökulmasta lähestyvistä kirjoituksista. Irja Askolan artikkeli ”Voiko naisen 
asema kirkossa olla erilainen kuin yhteiskunnassa?” on vahva naispappeutta puol-
tava puheenvuoro ajassa, jossa muokattiin maaperää myönteisemmäksi naispap-
peuspäätökselle. Askola kyseenalaistaa naispappeuden vastustamisen yhteisösosio-
logisilla argumenteilla. Oman työni kannalta artikkelissa on huomionarvoista, että 
lähestymisnäkökulmat naispappeuskysymykseen ovat pysyneet samankaltaisina. 
Askola pohtii pappeutta ja sukupuolta muun muassa raamatuntulkinnan, vallan, 
tunnustuksen ja kirkon teologisen itseymmärryksen kautta.110

Sosiologista lähestymistapaa edustaa myös teologian tohtori Kaarina Ylösen 
artikkeli Inkerin kirkon naispappeuskysymyksestä. Ylösen mukaan kommunisti-
vallan aikana naiset toimivat Inkerin kirkossa papillisissa tehtävissä ja heidän toi-
mintansa hyväksyttiin, koska sen katsottiin olevan olosuhteiden pakon sanelemaa. 
Kommunismin kaaduttua pappeus kuitenkin palautui nopeasti miehisiin käsiin ja 
naispappeuden vastustaminen nosti päätään. Kiinnostavaa on, että Ylösen mukaan 
naiset eivät luopuneet papillisista tehtävistä vastahakoisesti, vaan jopa helpottunei-
na. Selityksenä Ylönen pitää lapsuudessa omaksuttuja perinteisiä sukupuolirooleja, 
joita kommunismi ei onnistunut murtamaan. Ylönen tulkitsee, että tuttuihin roo-
limalleihin palaaminen tuntui naisille turvalliselta.111 Oman työni kannalta Ylösen 
havainnot herättävät kysymyksen, miten pitkälti Suomessa etenkin vanhemman 
ikäpolven naiset ovat valmiita hyväksymään heihin kohdistuvaa syrjintää, tai eivät 
välttämättä edes tunnista sitä, koska ovat omaksumiensa perinteisten sukupuoli-
roolien vankeja.

Vuonna 1981 teologian tohtori Pirkko Lehtiön Teologisessa Aikakauskirjassa 
julkaistu artikkeli toi suomalaiseen naispappeuskeskusteluun ekumeenisen näkö-
kulman. Artikkelissa Lehtiö referoi vuonna 1979 Ranskassa pidetyn ekumeenisen 

108 Heikkinen & Ravantti 1986, 117–119. 

109 Ks.esim. Anssi Simojoen ja professori Tuomo Mannermaan keskustelu vuosina 1985–1986 ja teol.lis. Sakari 
Korpisen ja sosiaalietiikan prof. Jaana Hallamaan keskustelu vuosina 1993–1994.

110 Askola 1983, 85–90.

111 Ylönen 2006, 238–241.
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naispappeutta käsittelevän konsultaation antia.112 Myöhemmin ekumeeninen ote 
on saanut keskustelussa ja tutkimuksessa enemmänkin jalansijaa, ja naispappeutta 
on tarkasteltu ekumenian näkökulmasta useissa opinnäytetöissä.113

Vuoden 2010 Teologisesta Aikakauskirjasta löytyy myös yksi harvoista nais-
pappeuskiistoja koskevista tutkimusraporteista. Liisa Lampela-Kivistö on tutkinut 
Vammalan (1.1.2009 alkaen Sastamalan) seurakunnassa virkakysymyksen ympäril-
le muodostunutta kiistaa Bourdieun valtateorian kautta. Hänen mukaansa kirkossa 
on 2000-luvulla käyty virkakysymyksessä naispappeuden torjujien ja kirkon johdon 
välistä valtataistelua siitä, ketkä kirkossa saavat toimia ja keiden ehdoilla. Lampela-
Kivistön mukaan taistelu oli pitkälti seurausta kirkon johdon heikosta valmiudesta 
muutosjohtajuuteen naispappeuspäätöksen yhteydessä.114 Lampela-Kivistön tulok-
set antavat kiinnostavan vertailukohdan omalle tutkimukselleni.

Naispappeuspäätöksen jälkeen suomalaisten tutkijoiden mielenkiinto on koh-
distunut lähinnä naispuolisten pappien kokemuksiin työstään ja asemastaan sekä 
naispappeudesta eri tahoilla käytyyn keskusteluun. Määrällisesti eniten vuoden 
1986 jälkeistä tutkimusta löytyy teologian pro gradu -tutkielmista, joita on tehty 
erityisesti käytännöllisen teologian alalla. Opinnäytetöissä on tutkittu muun muassa 
naispappien suhdetta työhönsä, myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia papin työssä ja 
naisteologien työmotivaatiota.115 Paikoin tutkimusote on ollut vertaileva: on verrat-
tu mies- ja naispappien sielunhoitokäsityksiä ja kokemuksia sielunhoidosta, sekä 
nais- ja miespappien pitämien vihkipuheiden sisältöä.116 Myös naiskirkkoherrat, 
naisteologien identiteetin rakentuminen sekä äitiyden ja pappeuden yhteensovit-
taminen ovat olleet teologisten opinnäytetöiden aiheina.117

Oman tutkimukseni kannalta edellä luetelluista töistä lähempää tarkastelua an-
saitsee Marita Toivosen tutkimus, jossa nousee esiin sukupuolen perusteella koettu 
syrjintä. Toivosen kyselytutkimuksena tehty tutkimus osoittaa, että keskimäärin 
naispuoliset papit olivat kokeneet sukupuolensa negatiivisten kokemusten aiheut-
tajana vain jossain määrin. Vastauksissa oli kuitenkin suuri keskihajonta ja paljon 
vaihtelua, minkä Toivonen tulkitsee viittaavan siihen, että jotkut naiset törmäävät 
muita useammin tilanteisiin, joissa naiseus on ollut syy kielteisiin kokemuksiin tai 
että nämä kokemukset ovat olleet keskimääräistä vaikeampia.118 Toivosen tulkinta 
ja tulokset näyttäisivät olevan linjassa myöhemmin tehtyjen tutkimusten tulosten 
kanssa. Vuonna 2006 julkaistu selvitys tukee käsitystä, että vaikean syrjinnän koh-

112 Lehtiö 1981, 433–437. 

113 Ks. esim. Raittila 1983 ja Oinonen 2005.

114 Lampela-Kivistö 2010, 33–34.

115 Korhonen 2000; Toivonen 2002; Elo 1999; Salmi 1991.

116 Lakso 2000; Sorsa 2002.

117 Kilpinen 1993; Särs 2006; Hanhimäki 2006.

118 Toivonen 2002, 96.



35

teeksi joutuvat vain harvat pappisnaiset, mutta heidän kokemuksensa saattavat 
olla sitäkin rankempia. Selvityksen mukaan naispappeudesta aiheutuvat vakavat 
ristiriidat olivat seurakunnissa harvinaisia, mutta kärjistyessään ristiriidat koettiin 
hyvin vaikeina.119

Naispappeudesta eri konteksteissa käydyistä keskusteluista on tehty useita opin-
näytetöitä. Sanna Niemi on tutkinut Suomen Evankeliumiyhdistyksen paikantumis-
ta kirkossa Sanansaattajien naispappeuskeskustelussa.120 Eeva Helimäki on analy-
soinut sanomalehtien naispappeuskeskustelujen vaikutusta kirkosta eroamiseen ja 
Johanna Ijäs on eritellyt Suomessa 1980-luvulla käydyssä naispappeuskeskustelus-
sa esiintyviä naiskuvia, pappiskuvia ja jumalakuvia.121 Tansanian evankelis-luterilai-
sessa kirkossa käyty naispappeuskeskustelu on poikinut suomalaisen ekumeenisen 
opinnäytetyön.122 Tuoreimpia tutkielmia aiheesta on Laura Pellikan pro gradu -työ, 
jossa hän on retorisen analyysin keinoin eritellyt naispastoreiden ja heidän vastusta-
jiensa asenteita naiseuteen, pappeuteen sekä naispappeuteen. Pellikan johtopäätös 
on, että näissä löytyvät näkemyserot palautuvat raamatuntulkintaan.123

 Naispappeutta koskevia väitöskirjoja löytyy Suomesta muutamia. Seija Mo-
lina on tutkinut tuoreessa kirkkososiologian väitöskirjassaan kirkolliskokouksen 
naisedustajien puheenvuoroja naispappeudesta. Tutkimuksessaan hän selvittää, 
millaista kuvaa naiset puheenvuoroillaan naispappeudesta rakensivat. Tulokset 
ovat oman työni kannalta kiinnostavia, sillä niistä käy ilmi, että kirkolliskokoukses-
sa naispappeuspäätöstä edeltävä keskustelu on sisällöltään monilta osin yhtenevä 
2000-luvun alun keskustelun kanssa. Molinan havaintojen mukaan naispappeutta 
puollettiin opillisilla, toiminnallisilla ja yhteiskunnallisilla argumenteilla.124 Molinan 
tutkimuksen eräs keskeinen argumentti on, että naispappeus oli suuri muutos, 
jonka toteuttamisella kirkko vastasi yhteiskunnassa tapahtuneisiin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin muutoksiin naisen asemassa. Molina kuitenkin väittää, että muutos ei 
ollut tarpeeksi perusteellinen, sillä se jätti ennalleen kirkon sisäiset ajatteluskeemat 
suhteessa sukupuolten välisiin suhteisiin eikä onnistunut murtamaan sukupuolten 
välisiä valta-asetelmia.125 Molinan tulokset antavat oman työni tulokselle mielen-
kiintoisen ajallisen jatkumon ja peilauspinnan.

Toinen suhteellisen tuore naispappeutta käsittelevä tutkimus on Satu Saarisen 
vuonna 2005 Lapin yliopistossa hyväksytty kulttuurihistorian väitöskirja, jossa 
hän tarkastelee Oulun hiippakunnan naispastoreiden kokemuksia pappeudestaan 

119 Närhi 2006, 162–163.

120 Niemi 2006. 

121 Helimäki 1993; Ijäs 1993.

122 Vähäkangas 1992.

123 Pellikka 2008, 61–64. 

124 Molina 2010, 57–65.

125 Molina 2010, 172.
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1980-luvulta 2000-luvun alkuun. Saarisen tutkimuksen kontekstin tekee kiinnos-
tavaksi se, että vaikka naispappeus hyväksyttiin Suomessa jo vuonna 1986, Oulun 
hiippakuntaa johti aina vuoteen 2001 saakka naisia papeiksi vihkimästä kieltäytynyt 
piispa. Saarisen tutkimuksen aikajänne osuu murroskauteen, jolloin hiippakuntaan 
valittiin naispastorit hyväksyvä piispa. Tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia 
aiempien naispappeutta koskevien tutkimusten kanssa126 siinä, että ne osoittavat 
naispastoreiden olevan kutsumustietoisia ja motivoituneita työhönsä, vaikka sa-
maan aikaan kokevatkin heihin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
hyvin rankkana.127 

Tutkimuksissa on kartoitettu myös sekä tavallisten suomalaisten että seura-
kuntien työntekijöiden näkemyksiä naispappeudesta. Edellinen kattava tutkimus 
suomalaisten suhtautumisesta naispappeuteen on Kati Niemelän ja Kari Salosen 
tutkimus vuodelta 2001.128 Pappien ja kanttorien asenteita naispappeutta kohtaan 
on tutkittu säännöllisesti AKI ry:n129 jäsenille tehdyissä kyselyissä, joista uusin on 
vuodelta 2010.130 Kyselyt paljastavat, että suhtautuminen naispappeuteen on pappi-
en ja kanttorien keskuudessa muuttunut jatkuvasti myönteisemmäksi samalla kun 
yhteistyöstä kieltäytyvien määrä on vähentynyt. Vuonna 2010 papeista 90 prosenttia 
hyväksyi naispappeuden ilman muuta. 61 prosenttia papeista oli sitä mieltä, että 
naispappeuden vastustajien tulisi tehdä yhteistyötä naispastoreiden kanssa. Pap-
pien keskuudessa löytyy kuitenkin myös ymmärrystä torjujia kohtaan. Neljännes 
papeista olisi vuonna 2010 ollut valmis antamaan torjujille tilaa toimia vakaumuk-
sena mukaisesti, naisteologeista tätä mieltä oli 22 prosenttia. Miespapeista vara-
uksella naispappeuteen suhtautui vuoden 2010 kyselyn mukaan kuusi prosenttia, 
ja naispappeutta vastusti viisi prosenttia. Enemmistö varauksella suhtautuvista ja 
vastustajista kuitenkin suostuu yhteistyöhön naispuolisten kollegojensa kanssa, 
kieltäytyvänsä ilmoitti ainoastaan kaksi prosenttia miespapeista.131

Naispappeutta koskevia säädöksiä on lähestytty myös oikeustieteellisestä ja kirk-
ko-oikeudellisesta näkökulmasta. Aihetta ovat tutkimuksissaan käsitelleet muun 
muassa Hannu Juntunen, Pekka Leino ja Arto Seppänen. Kahdessa jälkimmäisessä 
tutkimuksessa naispappeuskysymystä on tarkasteltu torjujien asemaa kirkossa puo-
lustavista lähtökohdista. Tutkimusten tavoite on juridisin argumentein osoittaa, että 
torjujilla on sekä kirkko- että perustuslain takaama oikeus harjoittaa papin ammattia 
vakaumuksensa mukaisesti. Keskeisimpiä käsitteitä ja lähtökohtia sekä Leinon että 

126 Ks. esim. Elo 1999; Salmi 1993; Toivonen 2002.

127 Saarinen 2005, 264–265.

128 Niemelä & Salonen 2001.

129 AKI r.y. on lyhenne Akavan kirkollisista ammattiliitoista. AKI r.y.:n jäsenliittoja ovat Suomen kirkon 
pappisliitto r.y. ja Suomen kanttori-urkuriliitto r.y.

130 Niemelä 2006.

131 Niemelä 2010, 17–18.
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Seppäsen töissä ovat kirkon tunnustus ja perusoikeudet. Leino ja Seppänen ajatte-
levat torjujien pitävän hallussaan alkuperäistä ja oikeaa tunnustuksellisuutta ja väit-
tävät, että torjujien perusoikeuksia loukataan ja kirkkolakia ja kirkon tunnustusta 
tulkitaan väärin, kun torjujia velvoitetaan toimimaan yhteistyössä naispastoreiden 
kanssa.132 Toisentyyppistä näkökulmaa edustaa oikeusteologian dosentti Hannu 
Juntunen, joka tarkastelee kirkkolainsäädännön suhdetta kirkon oppiin ja hen-
kilökohtaiseen omantunnon vakaumukseen. Juntunen painottaa, että kirkkolain 
soveltaminen on aina tulkinnanvaraista. Yksilölliseen omaantuntoon vetoaminen ei 
hänen mukaansa ole riittävä peruste kieltäytyä kirkon päätösten noudattamisesta, 
jotka ovat yhteisen tulkinnan tulosta.133 Tutkimustulosten keskinäinen ristiriitaisuus 
heijastelee sitä tulkintojen kirjoa, joka naispappeuskysymyksessä vallitsee, ja mikä 
selittää miksi virkakysymyksestä kiistellään.

Oman tutkimukseni kannalta on keskeistä, että vaikka naispappeuteen liittyvien 
näkemyserojen aiheuttamat ristiriidat on ilmiönä pitkään tiedostettu, empiiristä 
tutkimusta aiheesta ei juuri löydy. Naispappeuskiistoja kokonaisvaltaisesti uskonto-
sosiologisesta näkökulmasta tarkastelevaa akateemista tutkimusta ei siis Suomessa 
ole, ja oma työni täyttää tätä tutkimuksellista aukkoa.

1.3.2. NAISTA USKONNOLLISELLA KENTÄLLÄ KÄSITTELEVÄ TUTKIMUS

Naisen asemaa uskonnollisella kentällä koskevia tutkimuksia löytyy Suomesta jon-
kin verran. Nostan seuraavassa esiin näistä merkittävimpiä, uusimpia tai omaa 
työtäni joko lähestymistavaltaan tai tematiikaltaan sivuavia. Naista ja uskontoa 
käsittelevistä tutkimuksista uraa uurtavana voidaan pitää Eila Helanderin naise-
vankelistojen asemaa helluntailiikkeessä käsittelevää työtä Naiset eivät vaienneet. 
Eräs Helanderin keskeisistä havainnoista on, että helluntailiikkeen järjestäytyminen 
toi mukanaan valta- ja organisaatiorakenteita, jotka johtivat naisten aseman heik-
kenemiseen.134 Helanderin toinen merkittävä naisia koskeva tutkimus käsittelee 
suomalaisia naislähettejä. Tutkimuksessa on oman työni kannalta erityisen kiinnos-
tavaa, että Helander havaitsi tulostensa tukevan niin kutsuttua ”uudelleenerottelun 
hypoteesia”. Tällä tarkoitetaan sitä, että naisten pääsyä asemiin, jotka aiemmin olivat 
pääosin miesten hallussa, ei selitä lisääntynyt tasa-arvo vaan kyseisten tehtävien 
arvostuksen lasku.135 On kiinnostavaa pohtia, nouseeko osa naisiin kohdistuvasta 
vastustuksesta siitä, että he pyrkivät virkaan, jolla 1980-luvulla oli suomalaises-

132 Leino 2003, 322–334; Seppänen 2007, 281–297.

133 Juntunen 2006, 56–58.

134 Helander 1988, 201–205.

135 Helander 2001, 186–196.
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sa yhteiskunnassa vielä varsin korkealle arvostettu asema. Nähtäväksi jää, mihin 
suuntaan papin ammatin arvostus kehittyy papiston naisvaltaistumisen myötä.

Naisen asemaa uskonnollisissa yhteisöissä ovat väitöskirjoissaan tutkineet myös 
Eija Kurki ja Lea Ryynänen-Karjalainen. Kurjen väitöskirjassa perehdytään naisen 
asemaan helluntaiseurakunnissa ja Ryynänen-Karjalaisen työ käsittelee naiskantto-
reiden kokemuksia työyhteisöissään. Kurki osoittaa omassa työssään Pierre Bourdi-
eun valtateoriaa hyödyntäen, miten helluntailiikkeessä nainen määritellään miehelle 
ja liikkeelle alisteiseksi symbolisen vallankäytön kautta.136 Ryynänen-Karjalainen 
analysoi naiseuden ilmenemistä, rakentumista ja tuottamista naiskanttoreiden työ-
kentällä. Hänen tutkimustuloksensa ovat samansuuntaisia naispappeja koskevien 
tutkimusten tulosten kanssa. Ryynänen-Karjalaisen mukaan naiskanttorit yhtäältä 
näkevät naiseuden johtaneen syrjintään ja ammatilliseen kyseenalaistamiseen, toi-
saalta pitävät sitä tärkeänä ammatillista identiteettiä muovaavana voimavarana.137 

Historiallisesta näkökulmasta naisten asemaa kirkossa ja uskonnollisissa yhtei-
söissä ovat tutkimuksissaan tarkastelleet muun muassa teologian tohtorit Pirkko 
Lehtiö ja Marjo-Riitta Antikainen. Lehtiön tutkimus käsittelee naisteologien tietä 
kohti lehtorin virkaa ja avaa kiinnostavia näkymiä siihen maastoon ja ilmapiiriin, 
jossa keskustelu naispappeudesta alkoi. Lehtiön työ valottaa Molinan työn tavoin 
sitä historiallista kontekstia, johon 2000-luvun alkupuolen naispappeuskiistat liitty-
vät. Lehtiön tutkimus osoittaa, että kirkon piirissä vaikuttavat naiset etenivät kohti 
naispappeutta hyvin hitain ja varovaisin askelin. Tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka 
kirkollisessa kentässä oli monia naispappeuden puolestapuhujia, muu yhteiskunta 
lämpeni naispappeudelle huomattavasti nopeammin kuin kirkko itse.138

Marjo-Riitta Antikaisen tutkimus kattaa NNKY-liikkeen vaiheet 1890-luvulta 
1990-luvulle. Antikaisen tutkimus antaa omalle työlleni kiinnostavaa taustatietoa, 
sillä siinä sivutaan kirkossa ja yhteiskunnassa virinnyttä naispappeuskeskustelua 
ja pohditaan NNKY:n roolia naisten kirkollisen ja yhteiskunnallisen aseman edis-
täjänä. Antikainen toteaa muun muassa, että NNKY oli edistämässä uudenlaisten 
naiskuvien syntyä ja feministisen teologian rantautumista Suomeen.139 Yhdistys 
voidaan siis nähdä yhtenä tienaukaisijana naispappeudelle.

Historiallista naisnäkökulmaa edustaa myös vuonna 2002 ilmestynyt artikke-
likokoelma Eevan tie alttarille: nainen kirkon historiassa. Teos on katsaus naisen 
asemaan eri kirkkokunnissa.140 Oman tutkimukseni kannalta se auttaa ymmärtä-
mään naispappeuskiistojen historiallisia juuria naisnäkökulmasta käsin. Tutkimuk-

136 Kurki 2005, 156–166. 

137 Ryynänen-Karjalainen 2002, 159–161.

138 Lehtiö 2004, 354–357.

139 Antikainen 2006, 194–205; 281.

140 Ahola & Antikainen & Salmesvuori 2002.
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sesta piirtyy kuva miehisistä ja patriarkaatin läpäisemistä kirkoista, mitä vasten 
on helppo ymmärtää, etteivät muutokset sukupuolten välisissä valta-asetelmissa 
toteudu kivuttomasti.

1.3.3. SEURAKUNTIEN TYÖOLOJA KÄSITTELEVÄ TUTKIMUS

Koska naispappeuskiistat ovat myös työyhteisöllisiä ristiriitoja, joiden syyt ja seu-
raukset ovat monilta osin sidoksissa työyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan, kartoi-
tan seuraavassa lyhyesti seurakuntien työoloja käsittelevää kotimaista tutkimusta. 
Useiden tutkimusten mukaan seurakunnissa koetaan työpaikkakiusaamista jonkin 
verran useammin kuin muilla työpaikoilla ja melko usein myös sukupuoleen ja 
uskonnollisuuteen perustuvaa syrjintää. Kirkon työntekijöiden työoloja on tutkittu 
barometritutkimuksissa viisi kertaa vuosina 2001, 2003 ja 2005, 2007 ja 2009.141 
Barometrien mukaan vuonna 2007 naisiin kohdistuvaa syrjintää oli havainnut 15 
prosenttia ja naisiin pappeina kohdistuvaa syrjintää 12 prosenttia kirkon työnteki-
jöistä. Uskonnollisuuteen perustuvaa syrjintää raportoi havainneensa 14 prosenttia 
vastaajista. Naiset ja miehet kokevat naisiin kohdistuvan syrjinnän eri tavoin, sillä 
miehistä sitä oli havainnut vain 8 prosenttia, naisista taas noin joka viides.142 Vuoden 
2009 työolobarometrista syrjintää koskeva kysymys oli jätetty pois, sillä samaa asiaa 
selvitettiin toukokuussa 2010 ilmestyneessä tutkimusraportissa ”Yhdenvertaisuus 
ja kirkko”. Myös vuonna 2006 syrjintää AKAVA:laisilla työpaikoilla kartoittanut 
tutkimus vahvistaa syrjinnän kokemuksen yleisyyden seurakunnissa. Tutkimuksen 
mukaan seurakunnissa syrjintää olivat kokeneet eniten alle 35-vuotiaat, ja noin joka 
viidennellä syrjinnän perusteena oli sukupuoli.143

Seurakunnissa esiintyvää henkistä väkivaltaa on tutkittu vuonna 1998 valmis-
tuneessa Per Lindbladin kyselytutkimuksena toteutetussa lisensiaattityössä. Lind-
bladin tutkimustulokset myötäilevät työolobarometrien tuloksia siinä, että niiden 
mukaan henkistä väkivaltaa on seurakunnissa muita työyhteisöjä useammin. Hen-
kisen väkivallan ilmenemismuotoina Lindblad listaa muun muassa persoonallisten 
ominaisuuksien vähättelemisen, henkisen eristämisen, työtehtävien muuttamisen 
ja uskontoon vetoamisen. Naispappeuskysymyksen vuoksi koettua henkistä väki-
valtaa ei Lindbladin tutkimuksessa erikseen kartoitettu, mutta esimerkiksi vasta-
uslomakkeisiin kirjatuista vapaamuotoisista vastauksista käy ilmi, että kysymys on 
askarruttanut monia vastaajia.144

141 Pärnänen 2002 & 2005; Ylitalo 2006 & 2008; Potila 2010

142 Ylitalo 2008, 45. 

143 Aitta & Knuuttila 2006, 6.

144 Lindblad 1998.
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Omaa tutkimustani ajatellen on tärkeä huomioida, että seurakuntien työoloja kä-
sittelevät tutkimukset vahvistavat naispappeuskysymyksen aiheuttavan jännitteitä 
seurakuntien työoloihin, mutta kiusaamista ja syrjintää koskevaa yksityiskohtaista 
ja kokemusperäistä tutkimustietoa on hyvin vähän. Aihepiiristä aiemmin tehdyt 
tutkimukset ovat enimmäkseen kvantitatiivisella otteella tehtyjä kyselytutkimuksia, 
eivätkä tämän vuoksi tuo esiin työyhteisöongelmien kokemusperäisiä nyansseja.145 
Oma kvalitatiivinen ja haastatteluihin pohjautuva tutkimukseni tuo tärkeää uutta 
tietoa myös seurakuntien työoloja käsittelevään tutkimuskenttään.

1.3.4. NAISPAPPEUS ULKOMAISESSA TUTKIMUKSESSA 

Naispappeutta käsittelevää ulkomaista tutkimusta löytyy jonkin verran sekä poh-
joismaista että muista Euroopan maista ja hyvinkin runsaasti Yhdysvalloista. Ul-
komaisen tutkimuksen yksi anti omalle työlleni on, että se tarjoaa mahdollisuuden 
käydä vertailevaa keskustelua oman tutkimukseni tulosten kanssa. Useisiin mui-
hin maihin verrattuna naispappeus hyväksyttiin Suomessa verrattain myöhään, 
joten sisällöllisen peilauspinnan ohella ulkomainen tutkimus antaa työlleni myös 
ajallista vertailupohjaa. Kiinnostavaa esimerkiksi on, että monissa ulkomaisissa 
tutkimuksissa pohditaan papistoltaan naisistuvan kirkon tulevaisuudenkuvia, mikä 
on ollut suomalaisessa keskustelussa toistaiseksi melko vaiettu aihe.146 Ulkomaisia 
tutkijoita ovat kiinnostaneet myös naispappeuden kirkkokuntiin mukanaan tuomat 
muutokset sekä seurakuntalaisten asennoituminen naispappeihin.147 Pappisnaisia 
on useissa tutkimuksessa tarkasteltu demografisesta näkökulmasta kartoittamalla 
esimerkiksi naispuolisten pastoreiden uskonnollisia ja koulutuksellisia taustoja, 
ikärakennetta ja perhetilannetta.148 Paljon on tutkittu myös naispuolisten pappien 
sijoittumista eri tehtäviin sekä uralla etenemistä.149

Silmiinpistävää on, että vaikka erityisesti Yhdysvaltain uskonnollinen kenttä 
poikkeaa rakenteeltaan hyvinkin paljon Suomesta, naispuolisten pappien koke-
mukset esimerkiksi uralla etenemisestä ja heihin sukupuolen perusteella kohdistu-
vasta syrjinnästä ovat monilta osin yhteneviä. Ulkomaisissa tutkimuksissa nousee 
toistuvasti esiin, että korkeasta koulutustasosta huolimatta naispuoliset pastorit 
sijoittuvat miespuolisia kollegojaan useammin asemaltaan ja palkkaukseltaan alem-
pitasoisiin tehtäviin ja etenevät urallaan johtavaan asemaan huomattavasti miehiä 

145 Ks. esim. Lindblad 1998, 202–206 ja Ylitalo 2006, 53.

146 Brown Zikmund et al. 1998, 114–115; Lehman 1985, 292–296; Nesbitt 1997, 161–165. 

147 Høeg 1998; Lehman 1985; Nesbitt 1997.

148 Prelinger (ed.) 1992; Brown Zikmund et al. 1998.

149 Brown Zikmund et al. 1998; Nesbitt 1997.
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harvemmin. Yhdysvalloissa tutkimukset osoittavat naispastorien olevan miehiä 
useammin osapäivätyössä, huonosti palkatuissa erityistehtävissä ja pienten, pal-
kanmaksukyvyltään heikkojen seurakuntien pastoreina.150 Myöskään naispappien 
syrjintäkokemukset eivät näytä tuntevan kansallisia rajoja: esimerkiksi Lehmanin 
Pohjois-Amerikkaan sijoittuvan tutkimuksen mukaan tiukimmin naispappeutta 
vastustavat saavat lukumääräänsä nähden äänensä hyvin kuuluville ja pystyvät 
vaikuttamaan kirkolliseen elämään yllättävän paljon. Vastustajien vuoksi monet 
seurakunnat esimerkiksi välttävät naispastoreiden palkkaamista säilyttääkseen si-
säisen harmoniansa.151

Ulla Carin Holm on selvittänyt 1980-luvulla valmistuneessa väitöskirjassaan, 
miten naisten ammatillinen identiteetti on rakentunut perinteisesti miehisessä 
ammatissa. Tutkimuksen aineisto on kerätty avoimia kysymyksiä sisältävällä ky-
selylomakkeella, johon vastasi 63 % Ruotsissa vuonna 1977 työskennelleestä 220 
naispapista. Tutkimuksessa kartoitettiin myös naisten pappeina kokemaa häirin-
tää ja syrjintää. Enemmistö naisista oli kokenut tulleensa syrjityksi, ja useimmiten 
syrjijä oli ollut pappiskollega. Holmin tutkimuksen mukaan syrjintä ilmeni yleensä 
hienovaraisena psykologisena vastustuksena. Useimmat naiset eivät olleet nousseet 
syrjintätilanteissa vastarintaan.152 Huomionarvoista on, että Skandinavian maat 
näyttävät poikkeavan Yhysvalloista siinä, että sikäläisen papiston koetaan olevan 
keskimäärin seurakuntalaisia suvaitsevaisempia, kun taas täällä jyrkin torjunta koe-
taan usein juuri pappien taholta.

Ida Marie Høeg on tutkinut naispappien kokemuksia työllistymisestään Norjan 
luterilaiseen kirkkoon ja Norjan kirkosta työnantajana. Tutkimus toteutettiin kyse-
lynä, johon vastasi 85 pappisnaista. Høeg tiivistää, että vaikka naiset ovat monilta 
osin tyytyväisiä asemaansa ja työllistymismahdollisuuksiinsa kirkossa, he törmäävät 
sukupuolensa vuoksi vaikeuksiin, joilta miehet välttyvät. Vajaa puolet tutkimukseen 
osallistuneista naisista oli kokenut sukupuolen vaikuttaneen negatiivisesti työpaikan 
haussa. Naisilla, jotka poikkesivat valtavirrasta joko siviilisäädyltään, teologisilta 
näkemyksiltään tai seksuaaliselta suuntautumiseltaan, oli suuria vaikeuksia työllis-
tymisessä. Esimerkiksi eronneet ja yksinhuoltajaäidit olivat kokeneet työnsaannin 
pappina erittäin hankalaksi. Tutkimuksen mukaan naispappeuden vastustus on 
Norjassa osin alueellista. Hiippakunnan yleinen ilmapiiri ja suhtautuminen nais-
pappeihin, joka määrittyy pitkälti piispan mukaan, ohjasi tutkimuksen mukaan 
yhtenä merkittävimpänä tekijänä naisten työnhakua.153 

150 Brown Zikmund et al. 1998, 70–88; Nesbitt 1997, 41–70. 

151 Lehman 1985, 282–290.

152 Holm 1982, 171–176.

153 Høeg 1998.
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Naispappeuskiistat tarkastelun keskiöön nostavaa tutkimusta löytyy ulkomailta-
kin vähän. Yksi harvoista on Mark Chavesin työ, jossa tarkastellaan naispappeuden 
ympärille syntyneitä konflikteja yhdysvaltalaisissa kirkkokunnissa naispappeussää-
dösten ja käytäntöjen välisen suhteen kautta. Chaves väittää, että naispappeutta kos-
kevat viralliset säädökset ovat suurelta osin seurausta kirkkokuntiin kohdistuneesta 
ulkopuolisesta paineesta, kuten naisasialiikkeen toiminnasta, sen sijaan että ne 
olisivat nousseet kirkkokuntien sisäisistä tarpeista, esimerkiksi pappispulasta. Cha-
ves ajattelee naispappeussäädöksillä olevan kirkkokunnille enemmän symbolista 
kuin käytännön merkitystä, ja toteaa niiden olevan kirkoille ennen kaikkea julkisen 
identiteetin rakennuspuita. Chavesin mukaan jo naispappeuden hyväksyminen tai 
vastaavasti hylkääminen on ollut kirkoille symbolinen ele, jolla on haluttu viestiä 
ulkopuolisille tasa-arvon hyväksymistä tai sen vastustamista. Hän painottaa, että 
säädösten laatimisen vaikuttimena on harvoin ollut todellisen tasa-arvon edistä-
minen kirkkokuntien sisällä. Naispappeutta vastustaville ryhmittymille vastusta-
misessa on Chavesin mukaan usein kyse ennemminkin protestista modernismia ja 
liberalismia vastaan kuin naispuolisten pappien vastustamisesta sinänsä.154 

Bernt Ralfnertin tutkimus, jossa hän tarkastelee naispappeuskiistaa Ruotsissa 
kirkon ja valtion suhteen näkökulmasta, osoittaa, että naispappeutta on käytetty ja 
voidaan käyttää välineenä sekä kirkon sisäisessä että valtiollisessa politiikassa. Ralf-
nert väittää, että vuoden 1958 päätös pappisviran avaamisesta naisille sai Ruotsissa 
vahvan symbolisen merkityksen. Voimakkaimmat aloitteet naispappeuden hyväksy-
miselle ovat Ralfnertin mukaan Ruotsissa tulleet sosiaalidemokratian kannattajilta. 
Aiemmin kirkon ja valtion täydellistä erottamista ajaneet sosiaalidemokraatit nä-
kivät naispappeuden hyväksymisessä mahdollisuutensa ja virittivät uudelleen kes-
kustelun valtionkirkollisuudesta. Ralfnertin mukaan kirkko halusi naispappeuden 
hyväksymisellä osoittaa halunsa ottaa askelia traditionaalisesta uskonnollisuudesta 
kohti demokraattista ideologiaa, joka sopi moderniin, maallistuvan yhteiskuntaan, 
jolle tasa-arvo on pyhä. Kiinnostavaa on, että kun kirkko ensin torjui aloitteet, syyt 
eivät Ralfnerin mukaan olleet teologisia. Ralfner tulkitsee, että kirkko ei torjunut 
naispappeutta raamatunvastaisena vaan siksi, että se koki maallisen vallan puut-
tuvan asioihin, jotka kuuluvat kirkolle itselleen.155

Kansainvälisesti löytyy melko runsaasti myös tutkimusta, jossa tarkastellaan 
sukupuolen merkitystä uskonnollisissa konteksteissa. Tutkimukset vahvistavat, että 
sukupuoli pitää sisällään potentiaalin uskonnollisiin kiistoihin.156 Kiinnostava oman 
työni kannalta on esimerkiksi Phil Zuckermanin tutkimus, jossa hän toteaa naisten 
asemaa koskevien erimielisyyksien olleen keskeisin syy juutalaisen seurakunnan 

154 Chaves 1997, 182–192.

155 Ralfnert 1988, 302–308. 

156 Ks. esim. Nietz & Goldman 1995, 6.
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jakautumiseen. Zuckermanin mukaan jakautuminen ei heijastellut ensisijaisesti 
seurakunnan sisäisiä jännitteitä, vaan sosiaalista, koko kirkkokunnan läpäisevää 
aatteellista kahtiajakoa liberaaleihin ja konservatiiveihin.157 

1.4. Konfliktitutkimuksen näkökulma 

Tarkastelen tutkimuksessani naispappeuskysymyksen ympärille syntyneitä kiistoja 
konfliktiteorian käsitteistöä ja määritelmiä hyödyntäen. Konflikteja käsitellään useil-
la eri tieteenaloilla kuten yhteiskuntatieteissä, psykologiassa, sosiaalipsykologiassa 
ja sosiologiassa. Lisäksi lukuisat soveltavat tieteenalat kuten organisaatiotutkimus 
ja yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimus hyödyntävät konfliktinäkökulmaa. Seu-
raavassa täsmennän, millaiseen konfliktimääritelmään tässä tutkimuksessa nojaan.

Tutkimuskirjallisuudessa konflikteja määritellään eri tavoin. Osa määritelmistä 
edellyttää konfliktin tunnuspiirteenä toimintaa, jolla jokin toimija pyrkii häiritse-
mään, keskeyttämään tai estämään toisen toimintaa. Joissakin puolestaan lähde-
tään liikkeelle toimijoiden käsityksistä, jolloin konfliktina voidaan pitää jo sitä, että 
osapuolet tiedostavat olevansa eri mieltä päämääristään. Useimpia konfliktimää-
rittelyjä yhdistää se, että niissä korostetaan konfliktin ominaispiirteenä osapuolten 
ristiriitaisia ja yhteen sovittamattomia tavoitteita.158 Esimerkiksi Wall ja Callister 
kuvaavat konfliktia ”prosessina, jossa yksi osapuoli katsoo toisen vastustavan tai 
muuten negatiivisesti vaikuttavan intressiensä tai tavoitteidensa toteutumiseen”.159 
Konfliktit miellettään siis prosesseiksi, joilla voi olla monia erilaisia syitä, joissa on 
kaksi tai useampia osapuolia ja joiden keskeinen piirre on osapuolten havaitsema 
yhteensopimattomuus tai ristiriita toimijoiden intressien tai tavoitteiden välillä. 

Naispappeuskiistojen osalta voidaan ajatella, että jos konfliktina pidetään jo 
osapuolten erimielisyyttä päämääristä, puoltajat ja torjujat ovat konfliktissa sil-
loinkin, kun heidän välillään ei ole näkyviä ristiriitoja: ovathan heidän käsityksenä 
ja näkemyksensä ”oikeasta” pappeudesta niin etäällä toisistaan. Kuten tämän tut-
kimuksen aineisto osoittaa, osa haastateltavista sovelsi tämäntyyppistä konflikti-
määritelmää, eli piti sovittamattomana ristiriitana jo sitä, että kirkossa on erilaisia 
näkemyksiä pappeudesta. Osa puolestaan piti konfliktina vasta tilannetta, jossa 
jokin toimija pyrki aktiivisesti estämään, keskeyttämään tai häiritsemään toisen 
osapuolen toimintaa. Merkittävää on, että konflitktin osapuolten toisistaan poik-
keavat konfliktikäsitykset selittävät osaltaan naispappeusristiriitojen monisyisyyttä 

157 Zuckerman 1997, 353–373.

158 Deutsch 1973, 10–11.

159 Wall & Callister 1995, 516–517.
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ja kiistatilateiden lukkiutuneisuutta. Analyysissä näitä tulkintaeroja tarkastellaan 
yhtenä ristiriitoja synnyttävänä tekijänä.

Konfliktitutkimuksen lähtökohtien rajaamisessa on keskeistä, miten tutkimuk-
sessa suhtaudutaan konfliktin osapuolten havaintoihin ja tulkintoihin: pidetään-
kö konfliktin olosuhteita objektiivisesti havainnoitavina vai lähdetäänkö liikkeelle 
siitä, että konflikti määrittyy subjektiivisesti. Useissa konfliktimääritelmissä noja-
taan jälkimmäiseen näkemykseen, ja se on lähtökohtana myös tässä tutkimukses-
sa. Tutkimuksessa ei siis oleteta, että ristiriitatilanteisiin löytyy yksi, objektiivinen 
selitysmalli, vaan tarkastelun kohteena ovat eri osapuolten ristiriidoille antamat 
tulkinnat ja merkitykset. Taustalla on dynaaminen, prosessinomainen konfliktikä-
sitys, jossa konfliktin osapuolet sekä heidän tulkintansa ja havaintonsa nähdään 
osana konfliktiprosessia.160

Eräs tapa jaotella erilaisia lähestymistapoja konfliktitutkimukseen on tarkastella 
sitä, mihin konfliktin ilmenemistasoon huomio kohdistetaan. Konfliktit voivat il-
metä yksilöiden, ryhmien, organisaatioiden, yhteiskuntarakenteiden tai kulttuurien 
tasolla. Konfliktiprosessi voi ilmetä samantyyppisenä ja -asteisena eri tasoilla tai 
sen ilmenemistapa ja vaikeusaste voivat vaihdella tasosta riippuen. Yhdellä tasolla 
esiintyvä konflikti voi laajeta muille tasoille. Laajeneminen voi tapahtua eri suun-
nissa: yksilötasolla alkanut konflikti voi laajeta ryhmien tai organisaatioiden tasolle 
tai yksilöiden välisen kiistan taustalla saattaa olla kulttuurien tasolla ilmenevä kon-
flikti. Tarkasteltaessa konfliktien ilmenemistasoja voidaan erotella myös erilaisia 
konfliktityyppejä: pysyväluonteiset yhteiskunnalliset perusristiriidat, pysyvät tai 
pitkäkestoiset ristiriidat eri toimijaryhmien välillä, yksittäiset konfliktitilanteet ja 
erimielisyydet konfliktitilanteissa eri osapuolten välillä.161

Tässä tutkimuksessa naispappeusristiriitoja lähestytään yksilötasolta eli yksit-
täisten haastateltavien ristiriidoille antamista tulkinnoista käsin. Tarkastelunäkö-
kulma ei kuitenkaan rajoitu yksilötasolle, vaan tavoitteena on aineiston pohjalta 
erilaisiin teoreettisiin selitysmalleihin nojautuen ymmärtää ja tulkita konfliktin il-
menemistä myös ryhmien ja organisaatioiden sekä yhteiskuntarakenteiden ja kult-
tuurin tasolla. Aineisto osoittaa, että haastateltavien näkemykset erkanevat siinä, 
millä tasolla he tulkitsivat naispappeusristiriitojen ilmenevän ja missä suunnassa 
he ajattelivat ristiriitojen edenneen. Osa mielsi paikallisseurakunnan kiistat seu-
raukseksi kirkon ylätason ristiriidasta tai esimeriksi julkisuudessa käydystä kes-
kustelusta. Jotkut taas näkivät yksilöiden välisten kiistojen laajenneen työyhteisöä 
tai seurakuntaa koskevaksi ristiriidaksi. Osana analyysiä kartoitetaan, millä tasolla 
haastateltavat tulkitsivat konfliktin esiintyneen ja missä suunnassa sen nähtiin laa-
jenneen: mikrotasolta makrotasolle vai toisin päin. Naispappeuskiistojen ilmene-

160 Peltonen & Villanen 2004, 6–7.

161 Wall & Callister 1995, 516–517; Peltonen & Villanen 2004, 7, 14.
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mistasot, jotka voidaan nähdä myös kiistojen toimijaryhminä, on havainnollistettu 
alla olevassa kuviossa yksi.

Kuvio 1. Naispappeuskiistojen ilmenemistasot/toimijaryhmät

Yksityinen työntekijä
Työyhteisö
Luottamushenkilöt
Aktiiviseurakuntalaiset
Perusseurakuntalaiset
Kokonaiskirk.
Media
Yhteiskunta
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1. Tutkimustehtävä ja keskeisten käsitteiden määrittely

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon naispap-
peusristiriitoja seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkökulmasta. 
Tutkimus on kirkkososiologinen. Analyysin lähtökohtana ovat työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden naispappeusristiriidoille antamat tulkinnat ja tarjotut ratkai-
sumallit sekä heidän naispappeuskysymykseen ja -ristiriitoihin liittämänsä merki-
tykset. Taustalla on dynaaminen, prosessinomainen konfliktikäsitys, jossa konfliktin 
osapuolet havaintoineen ja tulkintoineen nähdään osana konfliktiprosessia, ja jossa 
huomioidaan myös konfliktin yhteiskunnalliset ja kulttuuriset reunaehdot. 

Prosessinäkökulman vahvuutena konfliktien tulkinnassa on pidetty sitä, että se 
sallii erilaisten selitysmallien, kuten toimija- ja rakenneselitysten tai mikro- ja mak-
roselitysten yhdistämisen osaksi samaa kokonaiskuvaa.162 Ajattelen prosessimallin 
dynaamisen konfliktikäsityksen soveltuvan naispappeusristiriitojen analysoimiseen 
hyvin, sillä se mahdollistaa ilmiön laaja-alaisen ja moniulotteisen tarkastelun, jossa 
huomioidaan sekä ristiriitojen taustalla vaikuttavia erilaisia tekijöitä että konfliktin 
toimijoiden osuutta konfliktiprosessissa. Tutkimuksen empiirisessä osiossa haen 
aineistosta vastausta seuraavaan neljään tutkimuskysymykseen:

1. Millaisia tulkintoja haastatellut seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt 
antavat naispappeuskiistoille?

2. Millaisia ratkaisuehdotuksia tai -malleja haastatellut tarjoavat kiistoihin?
3. Millaisia merkityksiä haastatellut liittävät kiistoihin ja naispappeuskysymyk-

seen?
4. Miten haastateltavien naispappeuskysymykselle ja -kiistoille antamat tulkin-

nat, ratkaisuehdotukset ja merkitykset selittävät naispappeuskysymyksen 
ympärille syntyneitä konflikteja?

Teoreettisen viitekehyksen ja muiden tutkimusten valossa tarkastelen nais-
pappeuskiistoja laajemmassa ilmiökentässä pohtien muun muassa sitä, millaisia 
symbolisia merkityksiä kiistat saavat ja millaisiin laajempiin ilmiöihin ne liittyvät.

162 Peltonen & Villanen 2004, 8–9.
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Käytän tutkimuksessani termejä naispappeus ja naispappeuskiista. Olen tietoi-
nen siitä, että joillekin nais-etuliitteen liittäminen pappeuden yhteyteen on arvottava 
ja tuo korostetusti esille sukupuolieroa negatiivisessa mielessä. Päädyin kuitenkin 
käyttämään käsitteitä niiden informatiivisuuden vuoksi. Ilmaisu naispappeuskiista 
ei sisällä ajatusta, että ristiriitojen syyt olisivat naispuolisista pastoreista johtuvia. 
Naispappeuteen liittyvien näkemyserojen ohella puhun tutkimuksessani paikoin vir-
kanäkemyseroista ja virkakysymykseen liittyvistä näkemyseroista. Viittaan kaikilla 
edellä mainituilla samaan asiaan. Virkakysymyksellä, ja ylipäätään puhuessani tässä 
tutkimuksessa virasta, viittaan aina pappisvirkaan, en muihin evankelis-luterilaisen 
kirkon sisällä käytyihin keskusteluihin virasta. Naispappeuskysymyksellä tai nais-
pappeuskeskustelulla tarkoitan tässä tutkimuksessa kaikkea naisten pappeuden ja 
papin sukupuolen ympärillä käytyä keskustelua ennen kaikkea luterilaisessa kir-
kossa mutta myös yhteiskunnassa laajemmin.

Naispuolisista papeista käytän tutkimuksessa rinnasteisesti termejä naispappi, 
pappisnainen sekä naispastori. Ilmaisuihin ei liity arvolatauksia. Ilmaisuja risti-
riita, kiista, ongelma, jännite tai konflikti käytän tutkimuksessani synonyymeina, 
kuitenkin siten, että termillä jännite pyrin viittaamaan lieviin ristiriitoihin. Mikäli 
olen halunnut nostaa esiin tutkittavan ilmiön aste-eroja, olen pyrkinyt osoittamaan 
tämän lisämääreillä kuten kärjistynyt ristiriita, tai vakava ja lievä ongelma.

Tutkimukseni toiminnallinen viitekehys on Suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko ja suomalainen yhteiskunta. Ilmaisu kirkko viittaa tässä tutkimuksessa aina 
Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mikäli asiayhteys ei tue toisenlaista tul-
kintaa. Henkilöistä, jotka eivät hyväksy naispappeutta, käytän rinnasteisesti termejä 
torjuja tai vastustaja. En liitä kumpaankaan ilmaisuun asenne- tai arvolatauksia. 
Puoltajalla tarkoitan naispappeuden hyväksyvää henkilöä.

2.2. Aineisto ja sen keruu

2.2.1. TUTKIMUSSEURAKUNTIEN VALINTA

Tutkimuksen aineistona on haastattelumateriaali, joka on kerätty maalis-huhtikuus-
sa 2005 viidestä seurakunnasta, joissa naispappeuskysymys oli aiheuttanut eriastei-
sia jännitteitä tai ristiriitoja. Haastatteluaineisto on koottu osana piispainkokouksen 
asettaman työryhmän käynnistämää tutkimusprojektia, jossa työskentelin tutkijana 
vuosina 2004 ja 2005.163 Tutkimusprojekti toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensim-
mäisessä vaiheessa tehtiin tuomiokapitulien työntekijöille ja lääninrovasteille suun-

163 Ks. luku 1.1. Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat sekä viitteet 10 ja 11.



48

NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

nattu kysely, jossa kartoitettiin virkakysymyksen aiheuttamien työyhteisöongelmien 
esiintymistä, vakavuusasetta, syntymekanismia ja seurauksia. Toinen vaihe toteu-
tettiin haastattelemalla. Tavoitteena oli saada yksityiskohtaista ja kokemusperäistä 
tietoa siitä, miten kiistat syntyvät, millaisia haasteita ne seurakunnissa aiheuttavat, 
miten niitä on pyritty ratkaisemaan ja miten ratkaisupyrkimyksissä on onnistuttu. 
Haastatteluseurakunnat löydettiin ja valikoitiin kyselyn tulosten pohjalta. Kysely 
oli peruskartoitus, jonka avulla saatiin kokonaiskuva erityyppisistä ongelmista ja 
niiden levinneisyydestä. Kyselyaineiston avulla haastatteluihin poimittiin seura-
kunnat, joissa virkanäkemysongelmien luonne vaihteli ja jotka erosivat toisistaan 
työntekijä- ja jäsenmäärältään sekä sijainiltaan.

Ensimmäistä valintakriteerinä soveltaen tutkimuskohteiksi päädyttiin valitse-
maan seurakunnat, joissa torjujat olivat erilaisissa asemissa. Kahdessa tutkimus-
seurakunnassa torjuja oli esimies: toisessa seurakunnassa työyhteisönsä ainoana 
pappina, toisessa puolestaan esimiehenä useampia pappeja työllistävässä seurakun-
nassa. Yhdessä tutkimusseurakunnassa torjuja oli ei-esimiesasemassa oleva pappi, 
yhdessä seurakunnassa muu hengellisen työn tekijä ja yhdessä luottamushenkilö. 
Tutkimusseurakunnat sijaitsivat neljän eri hiippakunnan alueella. Haastateltavien 
ja seurakuntien anonymiteetin säilyttämiseksi hiippakunnat jätetään tutkimuksessa 
nimeämättä. Jäseniä tutkimusseurakunnissa oli noin tuhannesta noin 15 000:een, 
työntekijöitä noin kymmenestä noin viiteenkymmeneen. Seurakunnista kaksi si-
jaitsi maaseudulla ja kolme pienehköissä kaupungeissa. Tutkimusseurakuntien 
painottuminen pieniin (alle 5 000 jäsentä) ja keskisuuriin (5000–15 000 jäsentä) 
seurakuntiin vastasi hyvin tutkimushetken todellisuutta, sillä vuoden 2006 lopussa 
kaikista seurakunnista 53 prosenttia oli pieniä, alle 5000 jäsenen seurakuntia, 33 
prosenttia keskisuuria, 5000–15 000 jäsenen, ja vain 14 prosenttia suuria, yli 15 000 
jäsenen seurakuntia.164 Taulukossa numero yksi tutkimusseurakunnat on esitelty 
niiden jäsenmäärän, kokonaistyöntekijämäärän sekä papiston määrän ja sukupuo-
lijakauman mukaan. Taulukko 1 kuvaa seurakuntien tilannetta tutkimushetkellä.

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden seurakuntien jäsenmäärä, työntekijämäärä sekä papiston 
lukumäärä ja sukupuolijakauma tutkimushetkellä.

Seurakunta Jäseniä/hlöä Työntekijöitä Pappeja/hlöä Papeista naisia/hlöä

A 5000–15 000  noin 50 5 -

B 5000–15 000  noin 40 7 1

C 5000–15 000  noin 30 6 3

D alle 5000  noin 10 1 1

E alle 5000  noin 10 1 -

164 Seurakuntien väkiluvut paikallisseurakunnittain. Tässä käytetty seurakuntien kokoluokitus on tutkijan luoma.
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Kyselyaineiston ohella seurakuntien sopivuutta tutkimukseen arvioitiin kerää-
mällä seurakuntien tilanteista tarkentavia taustatietoja. Täsmällisempää seurakun-
takohtaista tietoa saatiin muun muassa lääninrovasteilta, tuomiokapitulien työnte-
kijöiltä sekä muilta seurakuntien tilanteita tuntevilta henkilöiltä.

Seurakuntien osallistumishalukkuutta tutkimushankkeeseen tiedusteltiin en-
sin kirkkoherroilta, joihin otettiin yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostiviestillä. 
Kirkkoherrojen motivaatio osallistua tutkimukseen oli korkea: kaikki olivat epä-
röimättä valmiita siihen, että heidän seurakuntansa työntekijöitä ja luottamushen-
kilöitä haastatellaan. Tutkimukselle antoi myönteistä painoarvoa se, että kyseessä 
oli piispainkokouksen asettaman työryhmän aloitteesta käynnistetty hanke. Intoa 
osallistua lisäsi mitä ilmeisimmin myös tutkimushankkeeseen kohdistuvat odotuk-
set. Naispappeuskiistat oli koettu seurakunnissa hyvin raskaina, ja kirkon päättä-
jien tarttumisen asioiden kulkuun toivottiin helpottavan tilanteita paikallistasolla.

2.2.2. HAASTATELTAVIEN VALINTA

Tutkimusekonomisista syistä haastateltavien määräksi rajattiin noin kuusi henkilöä 
seurakuntaa kohden. Suurempi haastateltavien määrä olisi helposti tuottanut luo-
tettavan analyysin kannalta liian laajan aineiston165 ja pidentänyt tutkimuksen aika-
taulun epärealistiseksi. Kohtuullisen pieni haastateltavien määrä yhtä seurakuntaa 
kohden vaati pohtimaan tarkasti, keitä kannattaa haastatella. Koska tutkimuksen 
tavoitteena oli saada kokemusperäistä tietoa ristiriitojen synnystä ja vaikutuksista, 
haastateltaviksi valittiin kiistojen keskeisiä osapuolia ja seurakuntien keskeisim-
piä toimijoita. Tutkimukseen haluttiin saada sekä naispappien ja naispappeuden 
puoltajien että torjujien näkökulma. Myös työyhteisön esimiehen näkemyksiä ja 
kokemuksia tilanteesta pidettiin tutkimusasetelman kannalta keskeisinä. Kustakin 
seurakunnasta haastateltaviin pyrittiin löytämään myös yksi ”ulkopuolinen tark-
kailija” eli henkilö, jolla ei ollut keskeistä roolia kiistoissa tai niiden selvittämisessä. 
Kaikissa seurakunnissa haastateltiin siis kirkkoherraa, vähintään yhtä naispuolista 
pastoria, mikäli heitä seurakunnissa oli tai oli ollut, vähintään yhtä naispappeuden 
torjujaa ja yhtä ulkopuolista tarkkailijaa.

Haastateltavien löytämisessä ja valitsemisessa hyödynsin hieman soveltaen niin 
kutsuttua lumipallomenetelmää. Lumipallomenetelmässä haastattelut aloitetaan 
avainhaastateltavista, joita pyydetään nimeämään uusia haastateltavia. Tätä jat-
ketaan kunnes uusia nimiä ei enää ilmaannu, jolloin voidaan luottaa siihen, että 
tutkimusongelman kannalta keskeiset haastateltavat on tavoitettu.166 Tässä tut-

165 Kvale 1996, 102.

166 Hirsjärvi & Hurme 2004, 60.



50

NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

kimuksessa ehdotuksia mahdollisista haastateltavista kerättiin kirkkoherroilta ja 
seurakuntien työntekijöiltä ja joskus myös seurakuntalaisilta ja seurakuntaa tun-
tevilta ulkopuolisilta. Erona varsinaiseen lumipallomenetelmään oli, että vihjeitä 
uusista haastateltavista kerättiin myös muilta kuin avainhaastatelluilta ja jo ennen 
kuin haastatteluja oli tehty. Käytännössä en siis soveltanut lumipallomenetelmää 
puhtaasti. Kiinnostavaa kuitenkin oli, että haastateltaviksi ehdotettiin hyvin usein 
samoja henkilöitä. Lumipallomenetelmän mukaisesti tämä vahvisti käsitystä, että 
haastateltaviksi valikoitui tutkimuksen kannalta keskeisiä henkilöitä. Havainto ker-
too myös siitä, että seurakunnissa oli useimmiten pienehköt aktiivisten torjujien 
ja puoltajien ydinjoukot, joiden välillä naispappeuskysymys voimakkaimmin eli.

Ulkopuolisen tarkkailijan valitsin melko sattumanvaraisesti työntekijäjoukosta. 
Huomionarvoista on, että vaikka ulkopuoliselle tarkkailijalle asettamani ulkoiset 
tunnusmerkit (ei keskeistä roolia kiistoissa tai niiden selvittämisessä) toteutuivat, 
tapa, jolla ulkopuoliset tarkkailijat asennoituivat kiistoihin, vaihteli. Osa suhtautui 
ristiriitatilanteisiin hyvinkin tunnepitoisesti ja koki kiistelyn naispappeudesta häi-
rinneen oman työn tekemistä, osa taas mielsi olevansa kiistoista selvästi etäämmäl-
lä. Kirjasin nämä havainnot kenttäpäiväkirjaani ja käytin niitä analyysin tukena.

Tutkimukseen haastateltiin 30 henkilöä, joista 17 oli naisia ja 13 miehiä. Iältään 
haastateltavat olivat 29–69-vuotiaita, ja heidän keski-ikänsä oli 51 vuotta. Suku-
puolensa ja ikänsä puolesta haastateltavat edustavat varsin hyvin keskivertoa seu-
rakuntien työntekijää ja luottamushenkilöä, sillä vuonna 2005 kirkon henkilöstöstä 
71 prosenttia oli naisia, vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta ja eniten 
henkilöstöä oli ikäluokissa, jotka asettuivat ikävuosien 49 ja 59 välille.167 Vuonna 
2002 valitusta luottamushenkilöistä naisia oli 55 prosenttia ja enemmistö kaikista 
luottamushenkilöistä oli yli viisikymmentävuotiaita. Taulukossa 2 haastateltavat 
on eritelty seurakunnittain sukupuolen, naispappeuskannan ja tehtävän mukaan.

167 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2005, 24.
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Taulukko 2. Haastateltavien jakautuminen seurakunnittain sukupuolen, naispappeuskannan ja 
tehtävän mukaan.

Seurakunta Haastateltuja 
yhteensä

Naisia Miehiä Puoltajia Torjujia Työntekijöitä Luottamushenkilöitä

A 6 2 4 4 2 3 3

B 6 4 2 5 1 5 1

C 7 5 2 5 2 5 2

D 6 3 3 5 1 3 3

E 5 3 2 4 1 3 2

Yht. 30 17 13 23 7 19 11

Haastateltavista seitsemän vastusti naispappeutta ja 23 oli naispappeuden kan-
nalla. Torjujien pienempi määrä suhteessa puoltajiin saattaa herättää kysymyksen, 
onko tutkimus lähtökohdiltaan epäedullinen torjujille ja vastaavasti edullinen nais-
pappeuden puoltajille. Kuitenkin jos verrataan torjujien prosentuaalista osuutta 
kaikista seurakunnan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä168 heidän prosentuaa-
liseen osuuteensa kaikista tähän tutkimukseen haastatelluista, tilanne vastaa melko 
lailla todellisuutta. Tästä tarkastelunäkökulmasta suhde on torjujille jopa edulli-
nen, sillä tutkimukseen haastatelluissa on määrällisesti enemmän torjujia suhteessa 
naispappeuteen myönteisesti suhtautuviin kuin seurakunnissa yleensä. Lisäksi on 
muistettava, että seurakunnissa haastateltiin kiistojen keskeisimmät toimijat, ja 
useimmiten kiistatilanteissa mukana olevat torjujat olivat yksittäisiä työntekijöitä tai 
luottamushenkilöitä. Tässä mielessä se, että haastatelluissa on kutakin seurakuntaa 
kohden vain yksi tai korkeintaan kaksi torjujaa, vastaa todenmukaista tilannetta. 

Haastateltavat on koodattu numeroin.169 Analyysiluvuissa käytetyt lainaukset on 
koodattu seuraavasti: MP/NP miespappi/naispappi, MT muu seurakunnan työnte-
kijä ja LH luottamushenkilö. Haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseksi muiden 
kuin pappien ammattiryhmää ei mainita. Naispappeuden torjujat ja puoltajat on 
eritelty kirjaimilla T torjuja ja P puoltaja.

168 Niemelän ja Salosen tutkimuksen mukaan vuodelta 1999 seurakuntien työntekijöistä 8 % vastustaa 
naispappeutta, mutta voi toimia yhteistyössä, 3 % vastustaa ja pidättäytyy yhteistyöstä, luottamushenkilöillä 
vastaavat luvut ovat 10 % ja 2 %. (Niemelä & Salonen 2001, 11–15) 

169 Tutkimusteknisistä syistä haastateltavien numerokoodit noudattavat haastattelujen keruuvaiheessa atlas.ti 
-ohjelmaan koodattua numerojärjestystä. Siksi haastateltavien koodinumerot eivät etene numerojärjestyksessä 
1–30, vaan seuraavasti: H1–7, H9–H26, H33 ja H35–H38. (Ks. myös lähteet/haastattelut). Haastatteluja H8 ja 
H34 ei ole jätetty pois, vaan numerot ovat koodausvaiheessa jääneet epähuomiossa käyttämättä. Haastattelut 
H27–H32 on kerätty seurakunnasta, joka tutkimusekonomisista ja tutkimustehtävästä nousevista syistä on 
rajattu pois tämän tutkimuksen aineistosta.
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2.2.3. HAASTATTELUJEN TOTEUTTAMINEN

Laadullisen aineiston analyysi on monivaiheinen prosessi ja tutkimuksessa, jos-
sa tutkija kerää itse aineistonsa, analyysi voi alkaa jo materiaalin keruuvaihees-
sa.170 Haastattelut toteutettiin tutkimusseurakunnissa, joihin matkustin yleensä 
noin kahdeksi vuorokaudeksi. Intensiivinen haastattelutahti auttoi saamaan ko-
konaiskäsityksen kunkin seurakunnan tilanteesta ja mahdollisti alustavan analyy-
sin aloittamiseen. Vaikka haastattelumatkat olivat ajallisesti lyhyitä, pidin seura-
kunnissa vierailemista tutkimuksen kannalta merkittävänä, sillä käynnit antoivat 
mahdollisuuden havainnoida seurakuntien yleistä ilmapiiriä ja toimintatapoja. 
Systemaattisuuden puuttumisen ja havainnoinnin lyhytaikaisuuden vuoksi en 
puhu tutkimuksessa varsinaisesta havainnointimateriaalista. Kirjasin kuitenkin 
haastattelumatkoilla tekemiäni huomiota kenttäpäiväkirjaan, jota olen käyttänyt 
analyysin tukena.

Haastattelujen ajankohdat ja paikat pyrin aina sopimaan etukäteen kunkin haas-
tateltavan kanssa henkilökohtaisesti. Olin haastateltaviin yhteydessä joko puheli-
mitse tai sähköpostilla. Haastatteluehdotukseen suhtauduttiin lähes poikkeuksetta 
myönteisesti. Vain yksi henkilö kieltäytyi haastattelusta. Hän oli seurakunnan työn-
tekijä, joka kertoi kokeneensa naispappeuskiistojen vuoksi loppuun palamisen, eikä 
itseään varjellakseen halunnut enää palata teemaan. Monien motivaatiota haastat-
teluihin osallistumiseen lisäsi se, että tutkimusaihetta pidettiin ajankohtaisena ja 
tärkeänä sekä oman seurakunnan että koko kirkon kannalta. Haastatellut näkivät 
osallistumisen mahdollisuutena vaikuttaa koko kirkon yhteiseen etuun. Aiheen 
ajankohtaisuutta lisäsi haastattelujen osuminen ajankohtaan, jolloin naispappeus-
kysymys oli sekä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa että koko suomalaises-
sa yhteiskunnassa keskeinen puheenaihe. Mediassa ruodittiin syyskuussa 2004 
alkanutta kiistaa, jossa kirkko pidätti virasta kaksi Luther-säätiön pappia heidän 
kieltäydyttyä jakamasta ehtoollista Helsingin hiippakunnan piispalle Eero Huovi-
selle. Haastattelujen tekohetkellä myös Luther-säätiön työntekijöilleen Ruotsista 
hakemat pappisvihkimykset olivat uutisotsikoissa.

Vaikka tutkimukseen osallistuttiin mielellään, oli monilla haastateltavilla myös 
kysymyksiä ja ennakkoluuloja. Eniten kysymyksiä nostatti aiheen arkaluonteisuus 
työyhteisön henkilösuhteiden kannalta. Erityisesti monet naispuoliset seurakuntien 
työntekijät olivat huolissaan siitä, että heidän henkilöytensä paljastuu ja että haas-
tatteluissa esiin tuodut mielipiteet kiristävät työyhteisön ilmapiiriä tai loukkaavat 
työtovereita tai esimiestä. Haastattelujen aikana jotkut pyysivät, että katkaisisin 
nauhoituksen joksikin aikaa tai että en käyttäisi joitakin osioita tutkimuksessa. Olen 
huomioinut nämä pyynnöt analyysivaiheessa. Ennakkoluuloja tutkimusta kohtaan 
oli myös torjujilla. Taustalla lienee ollut pelko siitä, että tutkimushanke johtaa oman 

170 Hirsjärvi & Hurme 2004, 136.
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aseman heikkenemiseen kirkossa tai että tutkimusaineistoa tullaan käyttämään 
heitä vastaan esimerkiksi seurakuntien henkilöristiriidoissa. Yksi torjuja kieltäytyi 
haastattelunsa nauhoittamisesta. Useimmiten torjujat olivat kuitenkin motivoitu-
neita osallistumaan tutkimukseen, ja monet ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että 
heidän mielipiteistään naispappeuskysymyksessä oltiin kiinnostuneita.

Haastattelut kestivät 45 minuutista noin kahteen ja puoleen tuntiin. Yllä mainit-
tua yhtä haastattelua lukuun ottamatta kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroi-
tiin. Nauhoitettua tutkimusmateriaalia kertyi noin 47 tuntia. Litteroinnit teetettiin 
ulkopuolisella litteroijalla. Nauhoittamisesta kieltäytyneen haastateltavan kohdalla 
analyysiaineistona ovat haastattelun aikana tekemäni muistiinpanot. Vaikka muis-
tiinpanot eivät kattavuudessaan vastaa nauhoitettua tutkimusmateriaalia, päädyin 
ottamaan haastateltavan mukaan tutkimukseen, sillä hän oli kyseisessä seurakun-
nassa ainut haastateltu torjuja. Aikataulullisista syistä haastateltavan vaihtaminen 
ei materiaalin keruuvaiheessa onnistunut, ja myöhemmin tilanne seurakunnassa 
oli muuttunut sen verran, ettei uuden haastateltavan etsiminen jälkikäteen olisi 
ollut tarkoituksenmukaista tutkimusasetelman kannalta.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastatte-
lurunko koostui kolmesta pääteemasta: virkanäkemyserojen seurakunnissa ai-
heuttamat ristiriidat ja niiden seuraukset, ristiriitojen ratkaisupyrkimykset sekä 
haastateltavien näkemykset tulevaisuudesta. Haastatteluissa lähdettiin liikkeelle 
tilannekartoituksesta eli siitä, miten ristiriidat olivat haastateltavien näkemysten 
mukaan syntyneet, miten ne ilmenivät ja millaisia vaikutuksia niillä nähtiin olevan 
seurakuntien toimintaan ja haastateltaviin henkilökohtaisesti. Ratkaisupyrkimys-
ten osalta kartoitettiin käytettyjä ratkaisukeinoja ja niiden toimivuutta. Lopuksi 
haastateltavia pyydettiin arvioimaan tulevaisuudennäkymiä ja esittämään omat 
ehdotuksensa ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset tarkentuvat ja muotoutuvat 
haastattelun edetessä.171 Puolistrukturoitu haastattelutapa sopi tähän tutkimuk-
seen hyvin, sillä seurakuntien ja haastateltavien tilanteet vaihtelivat siinä määrin, 
ettei valmiiksi laadittua yksityiskohtaista kysymysrunkoa olisi ollut mielekästä so-
veltaa sellaisenaan. Useimmat haastateltavat keskustelivat tutkimuksen teemasta 
mielellään, ja yleensä haastattelut etenivätkin luontevasti haastateltavien vapaan 
kerronnan ehdoilla. Näin saatiin kerättyä paljon kiinnostavaa haastattelumateri-
aalia, josta suuri osa olisi todennäköisesti karsiutunut pois tiukemmin strukturoi-
dussa haastattelussa. Usein haastateltavat ottivat oma-aloitteisesti esille valmiiksi 
laaditun kysymysrungon teemoja, mikä vahvisti kysymysten soveltuvuuden tä-
hän tutkimukseen. Haastatteluissa kuitenkin nousi esiin myös täysin uusia tee-
moja. Haasteelliseksi puolistrukturoidun haastattelumenetelmän käytön teki se, 

171 Hirsjärvi & Hurme 2004, 47–48, 105–112.
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että vaikka kysymykset olennaisilta osiltaan olivat kaikille haastateltaville samoja, 
kaikkia kysymyksiä ei esitetty kaikille haastateltaville ja tarkentavat kysymykset ja 
jatkokysymykset poikkesivat toisistaan, mikä vaikeutti haastattelujen keskinäistä 
vertailtavuutta. Toisaalta juuri tämä tuo tutkimusaineistoon rikkautta ja syvyyttä.

2.2.4. HAASTATTELU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA

Haastattelu on aina myös vuorovaikutustilanne, jossa informaation saamisen edel-
lytyksenä painotetaan luottamuksellista suhdetta haastateltavan ja haastattelijan 
välillä.172 Esimerkiksi Keats pitää haastattelijan ensimmäisenä tehtävänä luottamuk-
sen herättämistä. Keinoina luottamuksen rakentamiselle esitetään muun muassa 
tutkijan empaattista asennetta ja yhteisen pohjan luomista. Haastattelutilanteessa 
tutkijan on kuitenkin löydettävä tasapaino empaattisuuden ja yhteisyyden raken-
tamisen sekä tehtäväsuuntautuneisuuden välillä.173 Myös neutraaliutta on pidetty 
tärkeänä haastattelijan ominaisuutena. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan haastattelija 
ei saisi tuoda esille omia mielipiteitään, hänen tulisi olla puolueeton, ei heittäytyä 
väittelyyn eikä hämmästellä mitään.174

Hirsjärven ja Hurmeen näkemyksiä haastattelijan roolista haastavat tutkimus-
suunnat, joissa tutkimuksella on niin kutsutusti poliittisia tavoitteita. Esimerkik-
si feministisissä tutkimuksissa, joissa tavoitteena on sukupuolitetun hierarkian ja 
epäsymmetrian purkaminen, tutkijalta jopa odotetaan haastateltavan näkemysten 
kyseenalaistamista. Feministisen tutkimusotteen näkökulmasta haastattelua lähes-
tyvä Elina Oinas nimeää haastattelutilanteessa kolme erilaista keskustelutyyliä: (1) 
kuuntelevan, (2) keskustelevan ja (3) kyseenalaistavan tyylin. Oinas painottaa, että 
tutkijan on tärkeä tiedostaa, että erilaisia keskustelutyylejä käyttämällä saadaan 
erilaisia aineistoja. Kuuntelevassa keskustelutyylissä haastateltava saa tilaa määri-
tellä keskeisiä puheenaiheita. Kuuntelevan tyylin haasteena Oinas pitää sitä, että 
analyysivaiheessa saattaa olla vaikeaa jäljitellä haastateltavan valintojen taustoja. 
Keskusteleva tyyli tulee lähelle puolistrukturoidun haastattelun toteuttamistapaa, 
jossa haastattelija ohjaa käsiteltäviä teemoja, mutta antaa haastateltavan puhua 
melko vapaasti. Keskustelevassa tyylissä informaation taustat ovat ilmeisemmät 
kuin kuuntelevassa tyylissä. Kyseenalaistavassa tyylissä haastateltavan lausumia 
kyseenalaistetaan avoimesti.175

172 Ks. esim. Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–56;

   Keats 2000, 23; Hirsjärvi & Hurme 2004, 96–98.

173 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 42.

174 Hirsjärvi & Hurme 2000, 98.

175 Oinas 2004, 226–227.
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Ajattelen, että naispappeuskiistat asettavat tutkimuskohteena haasteita sekä 
luottamuksen saavuttamisen että neutraaliuden säilyttämisen näkökulmista. Jyr-
kästi mielipiteitä jakavan ja usein voimakkaita tunteita nostattavan kiistakysymyk-
sen kanssa ei voi haastattelijana välttyä joutumasta erilaisten ennakkoasenteiden ja 
myös odotusten kohteeksi. Tästä syystä on hyvä pohtia, miten suhde haastateltaviin 
sekä haastattelutilanteen vuorovaikutuksen luonne vaikuttavat kerätyn tiedon luon-
teeseen. Seuraavassa tavoitteeni on kriittisesti arvioida asemaani haastattelijana 
ensin suhteessa naispappeuden torjujiin, sitten puoltajiin.

2.2.5. ASEMANI HAASTATTELIJANA SUHTEESSA TORJUJIIN JA PUOLTAJIIN

Osa torjujista tarkisti haastattelupyynnön yhteydessä tai haastattelutilanteessa taus-
tani: mitä ajattelen naispappeudesta ja olenko pappi. Kerroin heille kannattavani 
naispappeutta ja olevani teologian maisteri. Kuultuaan etten ole pappi, muutamat 
mainitsivat pitävänsä sitä haastattelutilanteen kannalta hyvänä. Yksi totesi suora-
viivaisesti olevansa epävarma, olisiko päästänyt minua haastattelemaan, jos olisin 
ollut pappi. Se, ettei minulla ollut pappisvihkimystä, vaikutti tässä tutkimukses-
sa siis toimivan luottamusta rakentavana tekijänä suhteessa torjujiin. Sen sijaan 
sukupuoleni tulkitsin lähtökohtaisesti joskus vähentäneen luottamusta suhteessa 
torjujiin. Kaikki eivät tarkistaneet ammatillista ja koulutuksellista taustaani tai 
naispappeusnäkemystäni, mutta implisiittisesti oli nähtävissä, että sukupuoleni 
perusteella jotkut pitivät itsestään selvänä, että asetun naisten puolelle enkä ole läh-
tökohdiltani neutraali tutkimaan tätä aihetta. Tämä ilmeni esimerkiksi kyynisenä ja 
kyseenalaistavana suhtautumisena. Kyseenalaistava ja varautunut suhtautuminen 
saattoi osittain johtua myös ennakkoluuloista kirkkoa kohtaan, jota haastattelijana 
edustin,176 sillä useimmat torjujat olivat huolissaan asemastaan kirkossa ja pelkäsivät 
tutkimuksen myötä asemansa huononevan entisestään. 

Olen pyrkinyt arvioimaan haastatteluaineistoa kriittisesti analysoimalla haastat-
teluissa käyttämiäni keskustelutyylejä Oinaan luokittelun avulla. Vaikka en paikan-
nakaan tutkimustani osaksi feminististä tutkimuskenttää, pidän Oinaan lähesty-
mistapaa soveltuvana haastattelutilanteiden arvioimiseen. Oinaan keskeinen ajatus 
on, että erilaiset keskustelutyylit tuottavat erilaista tutkimusmateriaalia. Analyysi-
vaiheessa pyrin tunnistamaan ja arvioimaan erilaisten keskustelutyylien vaikutusta 
kerättyyn informaatioon. Kuten Oinas toteaa, on tyypillistä, että yhden haastattelun 
aikana käytetään usein erilaisia tyylejä. Omassa tutkimuksessani kussakin haastat-
telussa jokin keskustelutyyli oli yleensä vallitseva. Tyyli vaihteli haastateltavakoh-
taisesti ja määräytyi pitkälti haastateltavan asennoitumisen mukaan. Jaoin torjujat 

176 Tutkimusaineistoa kerätessäni olin Kirkon tutkimuskeskuksen projektitutkijana (ks. alaviite 9).
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neljään ryhmään sen perusteella, miten he asennoituivat haastattelutilanteeseen 
ja millaisiin asioihin he haastatteluissa keskittyivät. Useimmiten asennoituminen 
haastattelutilanteeseen heijasteli myös haastateltavien asennoitumisesta naispap-
peuskysymyksen ympärille syntyneisiin ongelmatilanteisiin. Muodostamani neljä 
ryhmää ovat (1) diplomaattisesti, (2) avoimesti, (3) alistuneesti ja (4) puolustelevasti 
asennoituneet torjujat.

Diplomaattiset torjujat olivat haastattelutilanteessa korostetun rauhallisia ja 
seesteisiä, ja heillä vaikutti olevan tarve antaa seurakuntansa tilanteesta mahdol-
lisimman ehyt kuva. Diplomaattisten torjujien haastatteluissa käytin pääasiassa 
keskustelevaa haastattelutyyliä. Diplomaattiset torjujat olivat mutkattomia haas-
tateltavia siinä mielessä, että he olivat yhteistyövalmiita ja sopuisia. Kysymyksiä 
herätti kuitenkin se, miten syvällistä tietoa haastatteluissa saatiin kerättyä, ja jäinkin 
joskus miettimään mitä kenties jäi kertomatta. Diplomaattisten torjujien haastatte-
leminen nostatti halun kyseenalaistaa ja pyrkiä tietoisesti problematisoimaan hei-
dän esittämäänsä ongelmatonta kuvaa todellisuudesta eli käyttää kyseenalaistavaa 
keskustelutyyliä. Alla oleva lainaus on esimerkki tästä:

T: No, oletko koskaan ajatellut, että miltä naispapista tuntuu se, että 
mieskollega ei tunnusta hänen pappeuttaan?

H: Niin. Kyllä.

T: Tai näkee hänen kenties tehneen syntiä.

H: Joo. Totta kai tätä kysymystä on miettinyt ja varsinkin, kun se 
sillä tavalla konkretisoituu, että on tuttuja naispappeja ja miten he 
tämän tilanteen kokee. Eikä se ongelmaton varmasti se asia oo, mutta 
jotenkin näin aattelen, että tää kanta, millä ite oon, niin, ja koitan 
sanoa sitä, ett se ei oo tämmönen, että tässä ei, se ei kohdistu hänen 
henkilöön eikä hänen tämmöseen persoonaan ja hänen naiseuteen sillä 
tavalla ja nimenomaan häneen yksilönä, vaan että on tämä käsitys 
tästä virasta ja sen takia sitten toimii tällä tavalla.177

Avoimille torjujille oli haastattelutilanteessa leimaa antavaa omien mielipiteiden 
rohkea esille tuominen ja erilaisten tunteiden ilmaisu. He vaikuttivat tiedostavan 
seurakuntansa ristiriidat ja toivat ne peittelemättä esille. Avoimien torjujien kanssa 
käytin pääosin keskustelevaa ja paikoin kyseenalaistavaa keskustelutyyliä. Haastat-
telutilanteita pidin hedelmällisinä siksi, että avoimet torjujat toivat oma-aloitteisesti 
esiin erilaisia puolia seurakuntansa tilanteesta. Torjujista minun oli haastattelijana 

177 H16, MP/T, 184–190. 
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helpointa suhtautua juuri avoimiin torjujiin. Vaikutti siltä, ettei heillä ollut tarvetta 
kieltää ongelmia, puolustella itseään ja omaa asemaansa eikä myöskään piilotella 
omia teologisia näkemyksiään. Heitä erottikin diplomaattisista torjujista selkeästi 
se, että he olivat hyvin avoimia kaikenlaisten näkemysten ja mielipiteiden esille 
tuomisessa. Tulkitsin, että heiltä puuttui laskelmointi ja tiedon valikoiminen, ja 
että he toivat esiin sellaisiakin ajatuksia, joita muut torjujat haastattelutilanteessa 
ehkä peittelivät, koska tiedostivat niiden olevan radikaaleja ja valtavirrasta poikke-
avia. Seuraava haastattelulainaus on mielestäni osuva esimerkki tämäntyyppisestä 
mielipiteestä:

H: No, on se tietysti minulle tosi piinallinen, koska siinä on hengellinen 
huoli näistä, että entäs jos tämä iankaikkisuudessa kostautuu hirvit-
tävällä tavalla tämä luvaton ratkaisu ja siitä aukeaa semmoisia, ei 
minun asiani ole tuomita, mutta raskaita ajatuksia, koska en minä voi 
sanoutua irti hengellisestä vastuusta myöskään naispuolisten pappien 
suhteen. He on meidän lähimmäisiämme.

T: Ajatteletko sä, että te [torjujat] olette vastuussa heidän [naispappi-
en] hengellisestä elämästään?

H: Ajattelen, ett. Joo. Joo.

T: Eikö he vastaa siitä itse?

H: Toki he vastaa viime kädessä itse, ja sen takia mä jaankin sen 
ehtoollisen, mutta me emme kuitenkaan koskaan voi sanoutua [irti], 
emme voi antaa sitä vastausta, jonka Juudas sai, mitä se meihin kos-
kee, katso itse eteesi.178

Alistuneille torjujille oli haastattelutilanteessa tyypillistä omien vaikeuksien ja 
väsymisen korostaminen, ymmärryksen hakeminen omalle tilanteelle ja jopa mart-
tyyrihenki. Vaikutti siltä, että alistuneet torjujat olivat käytännön tasolla kohdanneet 
oman seurakuntansa ongelmien vaikeuden ja tiedostaneet toimivien ratkaisujen 
vähyyden. He tunsivat olevansa ikään kuin umpikujassa ja myös väärinymmärret-
tyjä ja väärin kohdeltuja. Alistuneiden torjujien haastattelutilanteissa pääasiallinen 
keskustelutyylini oli kuunteleva ja keskusteleva sekä jonkin verran kyseenalaistava. 
Kyseenalaistaminen ei kuitenkaan tuottanut kovin paljon uusia näkökulmia, sil-
lä torjujat lähinnä toistivat toivettaan siitä, että kirkko vielä suostuisi raivaamaan 

178 H33, MP/T, 79–86.
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heille toimintatilaa, vaikka eivät välttämättä vaikuttaneet enää edes itse uskovan 
tämän toteutumiseen.

Puolustelevat torjujat olivat haastattelutilanteessa korostuneen defensiivisiä. 
He toivat toistuvasti esiin väärin kohdelluksi tulemisen tunnetta ja olivat mieli-
piteissään hyvin mustavalkoisia. Puolustelevien torjujien haastattelutilanteita vä-
ritti haastateltavien halu saada oikeutta epäoikeudenmukaisuuden kokemuksille 
ja eri osapuolien syyttely. Koin puolustelevat torjujat kaikkein haasteellisimpina 
haastateltavina. Heidän kohdallaan halu käyttää kyseenalaistavaa keskustelutyyliä 
oli suuri, sillä he esittivät voimakkaita mielipiteitä ja kannanottoja omasta, yleen-
sä hyvin kapeasta ja lukkiutuneesta näkökulmastaan käsin. Kyseenalaistava tyyli 
ei kuitenkaan tuottanut tutkimustehtävän kannalta hyödyllistä materiaalia, vaan 
päinvastoin haastattelun tehtäväsuuntautuneisuus kärsi ja keskustelu sai väitte-
lynomaisia piirteitä. Tämäntyyppisten haastateltavien kohdalla päädyinkin melko 
puhtaasti kuuntelevan keskustelutyylin käyttämiseen.

Kokoavasti voidaan todeta, että haastattelijana koin sekä luottamuksen että neut-
raaliuden suhteessa torjujiin jonkin verran ongelmallisena. Tulkitsin, että saavutta-
mani luottamuksen ja neutraaliuden aste vaihteli hieman haastattelukohtaisesti ja 
myös saman haastattelun aikana. Analyysivaiheessa pyrin arvioimaan käyttämäni 
keskustelutyylien vaikutusta aineistoon tarkastelemalla haastatteluja vuorovaiku-
tustilanteina. Analyysin luotettavuuden lisäämiseksi olen kirjannut haastattelulai-
nauksiin sekä haastattelijan että haastateltavan osuudet silloin kun olen arvioinut 
sen analyysin kannalta merkittäväksi.179 

Suhteessa naispappeuden puoltajiin asemani oli luottamuksen ja neutraaliuden 
näkökulmasta monessa suhteessa käänteinen verrattuna torjujiin. Siinä missä su-
kupuoleni herätti monissa torjujissa ennakkoluuloja, tulkitsisin sen usein luoneen 
yhteisyyttä ja herättäneen luottamusta erityisesti naispuolisissa haastateltavissa. 
Tämä ilmeni ensinnäkin siinä, että jotkut naiset saattoivat haastattelun kuluessa 
todeta, että syrjinnän kokemuksen syvyyden ja loukkaavuuden ymmärtäminen 
on miehille mahdotonta. Toteamus siis sisälsi ajatuksen, että vain nainen voi ym-
märtää naista. Toisekseen siinä missä torjujat olivat ennakkoluuloisia ja pelkäsivät 
tutkimuksen johtavan asemansa huonontumiseen kirkossa, monet naispappeuden 
puoltajat kohdistivat tutkimukseen odotuksia ja toivoivat saavansa sen kautta työ-
välineitä seurakuntiensa ongelmien ratkaisuun. Tutkimusprosessin eri vaiheissa 
osa puoltajista toi toistuvasti esiin, miten tärkeänä he aiheen tutkimista pitävät. 
Haastatteluissa purkautui paljon myös kirkkoa kohtaan koettua pettymystä. Monet 
olivat sitä mieltä, että kirkko oli jättänyt paikallisseurakunnat yksin kamppailemaan 
vaikeiden ongelmien kanssa. Tutkimus nähtiin toivon eleenä siitä, että kirkossa 

179 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 27–31.
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vihdoin puututaan vaiettuun ja vaikeaan ongelmaan. Tutkimuksen kautta monet 
toivoivat saavansa äänensä kuuluviin ja odottivat konkreettista muutosta.

Myös puoltajien asennoitumisessa haastattelutilanteeseen oli eroja. Puoltajat 
olivat monessa suhteessa torjujia huomattavasti heterogeenisempi ryhmä ja heidän 
tyypittelynsä oli haasteellisempaa kuin torjujien. Jaoin puoltajat kuitenkin kolmeen 
ryhmään: (1) aktiivisesti, (2) neutraalisti ja (3) vetäytyneesti haastattelutilantee-
seen asennoituneisiin. Samoin kun torjujien kohdalla, puoltajien asennoituminen 
haastattelutilanteeseen heijasteli suhtautumista naispappeuskysymyksen ympärille 
muodostuneisiin ongelmiin ylipäätään.

Aktiivisille puoltajille oli leimaa antavaa tutkimuksen näkeminen mahdollisuu-
tena vaikuttaa asioiden kulkuun. Heillä oli usein selkeät näkemykset esimerkiksi 
ongelmien syy-seuraussuhteista, ja he ilmaisivat mielipiteitään vahvasti, joskus 
jopa jyrkästi. Aktiiviset puoltajat tarkastelivat tilanteita tiukasti omasta näkökul-
mastaan käsin, ja monilla oli selkeät mielipiteet siitä, miten kirkon pitäisi tule-
vaisuudessa naispappeuskysymyksessä edetä. Aktiivisten puoltajien kanssa käytin 
haastatteluissa eniten kuuntelevaa ja keskustelevaa, paikoin myös kyseenalaistavaa 
keskustelutyyliä. 

Neutraalisti asennoituneet puoltajat muodostivat naispappeutta puoltavien 
haastateltavien enemmistön. He eivät yleensä olleet naispappeuskysymyksessä yhtä 
aloitteellisia toimijoita kuin aktiiviset, mutta kysymys ja ristiriidat olivat kosketta-
neet heitä joko henkilökohtaisesti tai välillisesti esimerkiksi työyhteisöongelmina. 
Neutraaleilla puoltajilla ei myöskään ollut tutkimuksen suhteen niin selkeitä odo-
tuksia kuin aktiivisilla. Monet kuitenkin toivoivat, että tutkimuksen myötä ristirii-
tatilanteisiin saataisiin selkeyttä. Neutraalit puoltajat tarkastelivat kiistatilanteita 
usein laajemmasta näkökulmasta käsin kuin aktiiviset puoltajat. He esimerkiksi 
toivat esiin erilaisia tekijöitä ristiriitojen taustalla ja tulkitsivat useiden toimijaryh-
mien olevan vastuussa niiden kärjistymisestä. Heillä ei myöskään aina ollut selkeitä 
ajatuksia siitä, miten ristiriidat olisi hyvä ratkaista. Neutraalisti asennoituneiden 
puoltajien varautuneisuus- ja avoimuusaste haastattelutilanteissa vaihteli jonkin 
verran. Osa oli selkeästi hyvin avoimia. Tämä ilmeni esimerkiksi henkilöristiriitojen 
käänteiden yksityiskohtaisena erittelemisenä ja osapuolten mainitsemisena heidän 
omilla nimillään. Varautuneemmat haastateltavat puolestaan tyytyivät toteamaan, 
että naispappeuskiistoihin liittyy myös tulehtuneita henkilösuhteita. Neutraalien 
puoltajien kanssa käytin pääasiassa kuuntelevaa ja keskustelevaa haastattelutapaa.

Vetäytyneille puoltajille oli leimaa antavaa halu pitäytyä naispappeuskiistoista 
etäällä. Osa selkeästi varoi ottamasta kiistatilateisiin kantaa. Muutamat vetäytyneis-
tä puoltajista olivat jossain vaiheessa itse olleet aktiivisia vaikuttajia, mutta olivat 
väsyneet kiistoihin ja kertoivat ottaneensa etäisyyttä. Joidenkin kohdalla tulkitsin 
varovaisuuden ja välimatkan tarpeen nousseen osin muista syistä, kuten yleisestä 
halusta välttää ristiriitatilanteita. Vetäytyneet puoltajat olivat naispappeuskysymys-
tä koskevissa mielipiteissään paikoin epävarmoja ja epätietoisia etenkin ongelmien 
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ratkaisuja koskevissa kysymyksissä. Osa vetäytyneistä puoltajista poti jopa syylli-
syyttä siitä, että he olivat aiemmin puuttuneet naispappeuskysymykseen. Syyllisyys 
kumpusi siitä, että ongelmien esille nostamisen oli nähty synnyttäneen seurakun-
nassa vaikeita tilanteita ja aiheuttaneen monille henkilökohtaista kärsimystä. Ve-
täytyneiden puoltajien kanssa käytin pääasiallisesti kuuntelevaa, keskustelevaa ja 
jonkin verran kyseenalaistavaa haastattelutyyliä.

Kokoavasti voidaan todeta, että haastattelijana koin luottamuksen suhteessa 
naispappeuden puoltajiin melko ongelmattomaksi, sen sijaan enemmän huomiota 
vaati neutraaliuden säilyttäminen. Ajoittain haasteena oli tasapainon löytäminen 
empaattisuuden ja tehtäväsuuntautuneisuuden välillä muun muassa tilanteissa, 
joissa naispapit kertoivat kokemastaan syrjinnästä. Analyysivaiheessa pyrin arvi-
oimaan käyttämäni keskustelutyylin vaikutusta saadun tiedon luonteeseen ja avaa-
maan haastatteluja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Käyttämiini haastattelulaina-
uksiin olen sisällyttänyt sekä haastattelijan että haastateltavan osuudet silloin kun 
olen pitänyt tätä analyysin kannalta merkittävänä.180 

Merkille pantavaa on, että torjujista ja puoltajista muodostetuissa tyyppiryhmis-
sä on yhteneväisyyksiä. Aktiivisia puoltajia ja avoimia torjujia yhdisti voimakas halu 
toimia muutoksen aikaansaamiseksi. Aktiiviset puoltajat ajoivat seurakunnissaan 
voimakkaasti sukupuolten välistä tasa-arvoa, avoimet ja puolustelevat torjujat puo-
lestaan oikeutta omaantuntoon perustuvalle toimintavapaudelle. Tutkimusseura-
kunnissa näkyvimmät ristiriidat olivat yleensä leimahtaneet juuri näihin ryhmiin 
kuuluvien toimijoiden välille. Ryhmät voidaan siis mieltää ”eturintaman taistelijoik-
si”, jotka pitivät näkyvästi yllä omien toimijaryhmiensä intressejä ja olivat valmiita 
ajamaan asioitaan monin eri keinoin. Ryhmittymillä oli yleensä selkeät näkemykset 
siitä, miten ristiriidat olisivat ratkaistavissa. Ryhmiin kuuluvat yksittäiset toimijat 
odottivat kirkon päättäjien vahvistusta omille ratkaisumalleilleen. Lukumääräisesti 
näihin ryhmiin kuuluvia oli seurakunnissa yleensä vain kourallinen.

Neutraaleja puoltajia ja diplomaattisia torjujia yhdisti edellisiä maltillisempi, 
passiivisempi ja usein myös vähemmän tunnepitoinen suhtautuminen naispap-
peuskysymykseen. Osalla näihin ryhmiin kuuluvista haastateltavista oli halua etsiä 
kompromisseja ja monet toivoivat, että kiistatilanteisiin olisi löydettävissä rauhan-
omaisia ratkaisuja. Ryhmäläiset eivät useinkaan olleet aktiivisia toimijoita. He olivat 
usein jääneet seuraamaan tilanteiden kehittymistä, vaikka saattoivatkin tiedostaa, 
ettei tämä johda ratkaisuihin eikä vie kiistatilanteita eteenpäin. Näihin ryhmiin 
kuuluville oli tyypillistä ratkaisujen odottaminen ulkopuoliselta taholta. 

Vetäytyneille puoltajille ja alistuneille torjujille oli ominaista luovuttamisen ja 
periksi antamisen mieliala. Luovuttamisen halu oli usein seurausta kiistoihin väsy-
misestä. Väsymys oli puolestaan seurausta toivottomuuden tunteesta, kun kiistoihin 

180 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 42.



61

ei yrityksistä huolimatta ollut löydetty tyydyttäviä ratkaisuja. Tilanteiden nähtiin 
lukkiutuneen uomiinsa, eikä voimavaroja ristiriitojen selvittelyyn ja ratkaisujen 
etsimiseen enää koettu olevan. Kuvioon 2 on koottu edellä kuvattuja eri tavoin 
naispappeuskysymykseen suhtautuvia torjujia ja puoltajia yhdistäviä piirteitä.

Kuvio 2. Eri tavoin naispappeuskysymykseen suhtautuvia torjujia ja puoltajia yhdistäviä piirteitä.

2.3. Aineiston analyysi

2.3.1. SISÄLLÖNANALYYSI

Tutkimuksen analyysimenetelminä ovat aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja kehy-
sanalyysi. Toteuttamisessa on hyödynnetty laadullisten aineistojen analyysin tueksi 
suunniteltua ATLAS.ti -tietokoneohjelmaa. Ohjelma voidaan mieltää ikään kuin 
työkalupakiksi, joka tarjoaa apukeinot aineistossa sukkulointiin ja antaa kehikon, 
johon aineistosta tehdyt havainnot ja tulkinnat voidaan kiinnittää. Kiinnostuin oh-
jeman käytöstä tutkimuksessani ensinnäkin siksi, että se on käyttökelpoinen apu 
suhteellisen laajan aineiston hallitsemiseen. Toisekseen, ATLAS.ti on hyvä apukeino 
tutkimuksissa, joiden tekeminen sijoittuu pitkälle aikavälille. Sen avulla aineistosta 
voidaan helposti ja nopeasti palauttaa mieleen yksityiskohtia, jotka muuten olisivat 
vaikeasti muistettavissa tai löydettävissä. 

Aktiiviset puoltajat &
avoimet ja puolustelevat 
torjujat

Neutraalit puoltajat & 
diplomaattiset torjujat

Vetäytyneet puoltajat 
& alistuneet torjujat

Muutoshakuisuus
Aktiivinen toimijuus
Ehdottomuus
Mustavalkoisuus

Kompromissihakuisuus
Konfliktien välttely

Luovuttamisen mieliala
Väsyminen
Neuvottomuus
Näköalattomuus
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Aloitin analyysin lukemalla tutkimusaineiston kertaalleen läpi. Vaikka tässä vai-
heessa tutkimustehtävä oli jo kutakuinkin muotoutunut, pyrin tietoisesti siihen, 
etten antanut yksinomaan sen ohjata aineiston läpilukua vaan halusin olla avoin 
aineistosta nouseville teemoille. Ensimmäisellä lukukerralla koodasin aineistoa te-
maattisesti eli ryhmittelin aineistossa esiintyviä teemoja omiin luokkiinsa. Havain-
toyksikkönä käytin ajatuskokonaisuuksia. Koodausta ohjaavana kysymyksenäni 
oli, mistä naispappeuskiistoissa on ilmiönä kyse ja mitä kaikkea kiistoihin liittyy. 
Havainnoin mahdollisimman laajasti ja avoimesti aineistossa toistuvia teemoja. 
Lopputuloksena oli noin 90 erilaista koodia, joiden totesin pitävän sisällään hyvin 
erityyppisiä sisältöjä kuten ristiriitatilanteiden kuvausta, ristiriitojen syiden ja taus-
tojen erittelyä, mielipiteitä ja näkemyksiä perusteluineen, asenteita ja kokemuksia 
sekä hajanaisia, irrallisia teemoja. Ymmärsin ensimmäisellä lukukerralla koodan-
neeni analyysin kannalta todennäköisesti epäolennaisiakin teemoja. En kuitenkaan 
poistanut koodeja luettelosta ajatellen, että niihin palaaminen voi osoittautua hyö-
dylliseksi jossain analyysin vaiheessa.

Toisella lukukerralla terävöitin lukutapaani ja koodaamistani tutkimustehtävän 
pohjalta keskittyen ristiriitoja selittävien tekijöiden, naispappeuskysymykseen lii-
tettyjen merkitysten sekä kiistoihin tarjottujen ratkaisujen etsimiseen. Täsmensin 
havainnointiotettani myös siinä, että kun ensimmäisellä lukukerralla havainnoinnin 
painopiste oli ollut kiistoissa kokonaisvaltaisena ilmiönä, paneuduin nyt kunkin 
haastateltavan ristiriitoihin liittämiin tulkintoihin, merkityksiin ja ratkaisuihin. Toi-
sin sanoen kysyin, miten juuri tämä haastateltava näkee kiistat. Toisen lukukerran 
jälkeen kävin läpi koodilistan yhdistäen päällekkäisiä teemoja ja aihealueita, minkä 
jälkeen koodien määräksi jäi noin 70. 

Analyysin seuraavassa vaiheessa ryhmittelin koodeja kategorioihin. Kategori-
oiden muodostamista ohjasi kolmiosainen tutkimuskysymys: millaisia tulkintoja 
ristiriidoille annetaan (millaisten tekijöiden nähdään selittävän ristiriitoja), millaisia 
merkityksiä kiistoihin ja naispappeuskysymykseen liitetään sekä millaisia ratkaisu-
malleja kiistoihin tarjotaan. Koodaus palveli erityisen hyvin tutkimuskysymyksen 
ensimmäiseen osioon vastaamisessa, sillä aineistosta oli melko helposti löydettävissä 
tekijöitä, joista käsin haastateltavat selittivät seurakuntansa naispappeusristiriito-
ja. Tosin kärjistyneille konflikteille tyypilliseen tapaan syiden ja seurausten rajat 
eivät aina olleet selväpiirteisiä, vaan eri tekijät olivat moniulotteisissa kytköksissä 
toisiinsa muodostaen monimutkaisia syy-seuraus-ryppäitä.

Ryhmittelin ristiriitoja selittäviksi tekijöiksi tulkitsemani koodit aihealueittain 
omiksi kategorioikseen, jotka lopulta yhdistin neljäksi yläkategoriaksi: naispappeus-
ristiriitoja selittävät (1) rakenteelliset, (2) sosiaaliset, (3) uskonnolliset ja (4) kult-
tuuriset tekijät. Rakenteellisista tekijöistä tärkeimmiksi nousivat kirkon hallinto- ja 
jäsenrakenne. Sosiaalisista tekijöistä keskeisimmät olivat asianosaisten persoona, 
henkilösuhteet, johtajuus ja työyhteisöjen keskustelu- ja toimintakulttuuri. Uskon-
nollisista tekijöistä kiistoja selittivät kirkon oppi, raamatuntulkinta sekä erilaiset 
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tulkinnat uskonnonvapaudesta, vakaumuksesta ja omantunnonvapaudesta. Kult-
tuurisista tekijöistä tärkeimmät olivat median toiminta ja naispappeuskysymyksen 
saama julkisuus, yleisen asenneilmaston muutos sekä erilaisten sukupuoliroolien 
törmääminen.

 Naispappeuskiistoihin ja -kysymykseen liitetyt merkitykset olivat luoneeltaan 
joko hallinnollis-juridisia (kirkon järjestyskysymys, juridinen kysymys), työyhtei-
söllisiä (työhyvinvointi-, ja johtajuuskysymys), uskonnollisia (Raamattu-, vakau-
mus-, omantunnon- ja uskonnonvapauskysymys) tai yhteiskunnallisia (tasa-arvo-, 
oikeudenmukaisuus-, ihmisoikeus-, naiskysymys). Ensisijaisina ratkaisuina kiis-
toihin nähtiin joko hallinnolliset (säädökset), eettis-moraaliset (suvaitsevaisuus, 
vuoropuhelu), teologiset (oppi, teologia) tai kulttuuris-yhteiskunnalliset (kirkon 
uudistuminen, pitäytyminen perinteessä) keinot. Kiistoille annetut tulkinnat, nais-
pappeuskysymykseen ja -kiistoihin liitetyt merkitykset sekä kiistoihin tarjotut en-
sisijaiset ratkaisumallit on koottu taulukkoon 3.

Taulukko 3. Naispappeuskiistoille annetut tulkinnat, naispappeuskysymykseen liitetyt merkitykset ja 
kiistoihin tarjotut ratkaisumallit.

Tulkinnat
(ristiriitoja selittävät tekijät)

Merkitykset Ratkaisut

Rakenteelliset
Sosiaaliset 
Uskonnolliset
Kulttuuriset

Hallinnollis-juridiset 
Työyhteisölliset
Uskonnolliset
Yhteiskunnalliset

Hallinnollis-juridiset
Eettis-moraaliset
Teologiset
Kulttuuriset

Analyysiprosessin seuraava haaste oli, miten liikkua analyysissa tutkimuskysy-
mysten rajapinnoilla. Pelkkä ristiriitoja selittävien tekijöiden, niihin liitettyjen mer-
kitysten ja tarjottujen ratkaisumallien erittely ei tyydyttänyt minua, sillä se vaikutti 
jättävän analyysin liian mekaaniselle tasolle eikä tuntunut tekevän oikeutta ilmiön 
kokonaisvaltaiselle analysoimiselle. Halusin löytää lisää metodisia ja teoreettisia 
työkaluja. Tässä vaiheessa perehdyin konfliktiteorioihin, joiden kautta vahvistui 
vaikutelma, että dynaaminen, prosessinomainen konfliktikäsitys, jossa konfliktin 
osapuolet sekä heidän tulkintansa ja havaintonsa nähdään osana konfliktiproses-
sia, on toimiva lähtökohta naispappeusristiriitojen analysoimiseen. Epäselväksi 
kuitenkin jäi, miten metodologisesti tavoittaa aineistosta tämä dynaamisuus ja 
prosessinomaisuus.

Tämän metodologis-analyyttisen ongelman pohtimiseen käytin paljon aikaa 
risteillen monenlaisilla analyysin poluilla. Hyödynsin ATLAS.ti -ohjelman erilai-
sia analyysityökaluja, muun muassa graafista ikkunaa, johon oli mahdollista avata 
esimerkiksi valikoituja koodeja haastattelulainauksineen. Luin läpi koodeja kate-
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goriaryppäinä ja koodaamisen aikana kirjoittamiani memoja.181 Käytin memoja 
molemmilla lukukerroilla melko runsaasti, ja myöhemmin ne toimivat erinomai-
sena tukena analyysille. Lisäksi kahlasin kursorisesti läpi haastatteluaineiston vie-
lä uudelleen, tällä kertaa luoden kullekin haastateltavalle profiilin, johon kokosin 
käsitykseni haastateltavan esiin nostamasta perusongelmasta ja siihen johtaneista 
syistä, ratkaisuehdotuksista sekä naispappeuskysymykseen ja -kiistoihin liitetyistä 
merkityksistä.

2.3.2. KEHYSANALYYSI

Analyysiprosessin tässä vaiheessa tutustuin Erving Goffmanin kehittämään ke-
hyksen käsitteeseen ja kehysanalyyttiseen lähestymistapaan. Goffman määrittelee 
kehyksen keinoksi havainnoida, tunnistaa ja nimetä asioita ja tapahtumia.182 Pyr-
kiessään ymmärtämään tapahtumia ihmiset tarkastelevat niitä Goffmanin mukaan 
erilaisten kehysten kautta, jotka määrittelevät paitsi itse tapahtumaa myös sen mie-
lissämme saamaa merkitystä.183 Goffman pitää kehyksiä kulttuurisesti rakentuneina 
eli yhteisön jäsenten jakamina tapoina ymmärtää erilaisia ilmiöitä. Tämän rinnalla 
hän painottaa myös yksilöiden merkitystä kehysten ylläpitäjänä ja toistajana sosi-
aalisissa tilanteissa.184

Kehyksen käsitettä on pidetty monitulkintaisena ja sitä on kritisoitu epämääräi-
seksi, mutta se on nähty myös käyttökelpoisena avaimena moniulotteisen sosiaalisen 
todellisuuden tulkitsemiseen.185 Kehysanalyysia on käytetty erityyppisissä tutki-
muksissa sekä ontologisena että metodologisena käsitteenä.186 Tässä tutkimuksessa 
käytän kehyksen käsitettä ja kehysanalyysia ensisijaisesti metodologisena työkaluna 
enkä siksi perehdy yksityiskohtaisesti teoreettiseen kenttään, josta kehysanalyysi 
nousee. Laajalti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että kehysanalyysin taustaide-
ologiana on konstruktionismi ja että kehysanalyyttisen teoretisoinnin kohteena on 
sosiaalinen todellisuus, erityisesti vuorovaikutuksen ilmiömaailma ja siellä koke-
muksen rakentumisen ja merkityksen muodostumisen tarkastelu.187

181 Memoilla tarkoitetaan muistiinpanoja, joita voidaan liittää aineistoon joko erillisinä tai esimerkiksi koodeihin 
sidottuina. Memoihin oli mahdollista välittömästi tallentaa koodauksen aikana syntyneitä havaintoja ja 
alustavia tulkintoja.

182 Goffman 1974, Väliverronen 2008.

183 Goffman 1974, 10.

184 Goffman 1974, 27.

185 Puroila 2002 (a).

186 Ks. esim. Karvonen 2000; Peräkylä 1990; Puroila 2002 (a); Väliverronen 1996.

187 Goffman 1974; 2, 13.  
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Pidän kehysanalyysia soveltuvana omaan tutkimukseeni sen vuoksi, että näen 
Goffmanin kehyksen käsitteen oivana metodologisena työkaluna juuri niiden ulot-
tuvuuksien tavoittamiseen, jotka minua tutkimassani ilmiössä lähtökohtaisesti kiin-
nostivat: tulkinnat ja merkitykset. Kehysanalyyttisiin tutkimuksiin kuuluu olen-
naisena osana kehysten välisen dynamiikan tarkastelu, minkä ajattelen antavan 
käyttökelpoisia työkaluja naispappeuskiistojen ymmärtämiselle. Kehysten välistä 
dynamiikkaa ovat tutkimuksissaan hyödyntäneet esimerkiksi Anssi Peräkylä ja An-
na-Maija Puroila. He puhuvat muun muassa kehysten vaihtamisesta, kerrostunei-
suudesta ja kehysten istuttamisesta toistensa sisään. Kehysten vaihtamista pidetään 
tarpeellisena arkielämässä selviytymisen taitona ja sitä voidaan verrata näkökulman 
vaihtamiseen: eri näkökulmasta asiat näyttäytyvät erilaisina. Kerrostuneisuus on 
erilaisten kehysten samanaikaisuutta ja päällekkäisyyttä, istuttaminen puolestaan 
sitä, että yhdessä kehyksessä merkityksellinen toiminto siirretään toiseen kehykseen 
niin, että sen alkuperäinen merkitys sisällytetään osaksi uutta merkitystä. Näiden 
käsitteiden lisäksi omassa tutkimuksessani ovat keskeisiä kehysten murtamisen 
ja ristiriitojen käsitteet. Kehysten murtamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa joku 
toiminnan osapuolista pakottaa toiminnallaan toisia siirtymään kehyksestä toiseen. 
Kehysten ristiriidoilla puolestaan viitataan sosiaalisen elämän tilanteisiin ja ilmiöi-
hin, joita voidaan tulkita keskenään ristiriitaisilla tavoilla.188

Kiinnostavaa on myös kehysten kontekstualisointi eli niiden tarkasteleminen 
vaikkapa sosiokulttuurista taustaa vasten. Tällöin kysymyksinä voivat olla muun 
muassa millaisessa suhteessa kehykset ovat kulttuurissa vallitseviin ajattelutapoihin 
ja miksi jokin kehys nousee hallitsevaan asemaan ja toiset jäävät syrjään. Löysin 
kehysanalyysista yhtymäkohtia myös konfliktitutkimukseen todettuani, että sitä 
on sovellettu yhteiskunnallisten ongelmien tutkimukseen.189 Kehysanalyyttisestä 
näkökulmasta käsin yhteiskunnalliset ristiriidat näyttäytyvät symbolisena taisteluna 
ja määrittelykamppailuna hallitsevasta kehyksestä.

Jatkoin analyysia eristämällä ja nimeämällä aineistosta kehysanalyysin avulla 
tulkinnallisia peruskehyksiä. Kehysten tunnistamisessa ja määrittelyssä hyödyn-
sin kehysanalyysiä yhteiskunnallisten ongelmien tutkimisessa käyttäneiden David 
Snown ja Robert Benfordin190 diagnostisen ja prognostisen kehystämisen tapoja. 
Diagnostisella kehystämisellä he tarkoittavat ongelmien identifioimista ja syiden 
ja syyllisten osoittamista, prognostisella puolestaan ratkaisujen tarjoamista havait-
tuihin ongelmiin.191 Haastatteluaineiston ryhmittelyn yhteydessä haastateltavista 
luomani profiilit, joihin olin eritellyt kunkin haastateltavan näkemyksen perus-

188 Peräkylä 1990, 19–22; Puroila 2002 (a), 66–68; Goffman 1974, 347–348; Juttula 2004, 20. 

189 Väliverronen 2008/Kehysanalyysi mediatutkimuksessa.

190 Snow & Benford, 1988.

191 Väliverronen 1996, 109.
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ongelmasta, ristiriitoihin johtaneista tekijöistä, esitetyistä ratkaisuista sekä nais-
pappeuskysymykseen ja -kiistoihin liitetyistä merkityksistä, antoivat valmiin ana-
lyyttisen kehikon diagnostiselle ja prognostiselle kehystämiselle. Käytin kehysten 
eristämisen tukena myös ympäristöongelmia tutkineen Esa Väliverrosen soveltamia 
kehystämisen apuvälineitä kuten metaforien, fraasien, iskulauseiden ja moraalisten 
väittämien etsimistä haastatteluaineistosta. Nämä eivät kuitenkaan toimineet en-
sisijaisina kehysten tunnistamisen ja eristämisen kriteereinä, vaan ennemminkin 
kehyksiä havainnollistavana ja myös niiden validiutta testaavina ulottuvuuksina.192

Diagnostisen ja prognostisen kehystämisen avulla eristin aineistosta nel-
jä naispappeuskiistojen tulkintaa ja merkityksenantoa ohjaavaa peruskehys-
tä: 1) pragmaattis-hallinnollinen kehys eli rakenteellinen näkökulma kiistoihin, 
2) yhteisödynaaminen kehys eli vuorovaikutuksellinen näkökulmaa kiistoihin, 
3) uskonnollis-traditionaalinen kehys eli uskonnollinen näkökulma kiistoihin sekä 
4) kulttuuris-yhteiskunnallinen kehys eli kulttuurinen näkökulma kiistoihin. Kul-
lekin kehykselle määräytyi sisällönanalyysin pohjalta primäärejä ristiriitoja selittä-
viä tekijöitä, ratkaisumalleja sekä tilanteeseen liitettyjä merkityksiä, joita eritellään 
analyysiluvuissa 3–6.

2.3.3. SISÄLLÖNANALYYSIN JA KEHYSANALYYSIN SUHDE

Tutkimuksessa käyttämäni kahden metodologisen lähestymistavan suhdetta luon-
nehtii vaiheittaisuus ja dialoginomaisuus. Vaiheittaisuudella tarkoitan sitä, että 
analyysissa lähdettiin liikkeelle sisällönanalyysilla, jonka avulla aineistosta muo-
dostettiin kolmiosaisen tutkimustehtävän pohjalta sisältöluokkia. Seuraavassa vai-
heessa sisältöluokista eristettiin kehysanalyysin avulla neljä kiistojen tulkintaa ja 
merkityksenantoa ohjaavaa peruskehystä. Kutsun tätä vaihetta luokittelevaksi ana-
lyysiksi. Dialoginomaisessa suhteessa metodologiset lähestymistavat ovat analyysin 
kirjoittamisvaiheessa. Lopullisessa analyysissa kehysanalyysin avulla muodostetut 
kehykset toimivat sisällönanalyysin pohjalta muodostettujen sisältöluokkien eli ris-
tiriitoja selittävien tekijöiden, niihin tarjottujen ratkaisujen ja naispappeuskysy-
mykselle annettujen merkitysten tulkinnallisina linsseinä. Toisin sanoen kehykset 
antoivat sisällönanalyysin löydöille tutkittavan ilmiön kannalta keskeisen tulkinnan. 
Kutsun tätä analyysin vaihetta tulkitsevaksi analyysiksi. Luokittelevan ja tulkitse-
van analyysin käsitteiden kohdalla on tärkeää huomioida, että ne eivät ole toisiaan 
poissulkevia vaan liukuvat toistensa lomiin koko analyysiprosessin ajan: luokittelu 
on myös tulkintaa ja tulkinta on myös luokittelua. Luokittelu kuitenkin korostuu 

192 Väliverronen 1996, 111–113.

.
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analyysin alkuvaiheessa, tulkinta taas kirjoitettaessa analyysia auki. Kuviossa 3 on 
havainnollistettu sisällönanalyysin ja kehysanalyysin välistä suhdetta. Taulukossa 4 
kuvataan analyysin kulku ja aikataulu vaiheittain.

Kuvio 3. Sisällönanalyysin ja kehysanalyysin välinen suhde

Sisällönanalyysi

Aineisto Sisältöluokat

LUOKITTELEVA ANALYYSI TULKITSEVA ANALYYSI

Kehykset Tulokset

Kehysanalyysi
Sisällön- ja 

kehysanalyysi
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3. VIRKANÄKEMYSEROT HALLINNOLLISENA JA 
RAKENTEELLISENA KYSYMYKSENÄ

3.1. Pragmaattis-hallinnollinen kehys

Pragmaattis-hallinnollisessa kehyksessä keskeisimmiksi naispappeuskiistoja selit-
täviksi tekijöiksi nousivat kirkon hallinto- ja jäsenrakenne. Kehyksessä miellettiin 
kiistojen taustalla olevaksi perusongelmaksi selkeiden normien puuttuminen ja ole-
massaolevien säädösten tulkitsemiseen ja soveltamiseen liittyvät näkemyserot. Sekä 
puoltajat että torjujat kehystivät naispappeuskysymystä ja  -kiistoja hallinnollis-
pragmaattisesti. Tavanomaisinta tämä kehystämisen tapa oli kuitenkin puoltajille, 
joiden tulkinnoissa kehys nousi usein vallitsevaan asemaan. Pragmaattis-hallinnolli-
sesti kiistoja kehystävien puoltajien tarkastelunäkökulma naispappeuskysymykseen 
oli vahvasti kokonaiskirkollinen. Puoltajat hahmottivat naispappeuteen liittyvät 
ristiriidat koko kirkon yhteisiksi ongelmiksi ja ennemminkin ylätasolta paikallista-
solle kuin paikallistasolta ylätasolle levinneiksi. Tämä heijastui myös ehdotettuihin 
ratkaisumalleihin: ensisijaisina ja yleensä myös ainoina toimivina ratkaisumalleina 
puoltajat pitivät tässä kehyksessä hallinnollisia toimia kuten kokonaiskirkollisten 
toimintaperiaatteiden laatimista ja sanktioiden käyttöön ottamista niille, jotka eivät 
noudata yhteisesti sovittuja käytäntöjä.193

Ihmisellä saa olla vakaumus ja hän on sen itse luonut ja jostakin syys-
tä omaksunut, mutta se, että jos kirkon virallinen kanta on, että naiset 
ja miehet on tasavertaisia tässä asiassa, niin silloin kuuluu totella 
esivaltaa. Eihän me muutenkaan saada työelämässä sooloilla.194

Siinä vaiheessa, kun he on, varsinkin [nimi], joka on tullut sen jälkeen 
vasta seurakuntaan töihin, kun pappisvirka on naisille avattu, niin minä 
olen sanonut, että sinä olet siinä tehnyt valinnan, ett sinä olet tullut työ-
yhteisöön, silloin sinä olet hyväksynyt tämän työyhteisön säännöt.195

193 H3, LH/P, 58; H5, NP, 52; H6, NP, 165, 613; H7, LH/P, 669; H11, NP, 29; H15, MP/P, 322; H21, LH/P, 4; 
H37, MT/P, 377; H38, LH/P, 153.

194 H18,LH/P, 43.

195 H7, LH/P, 613.
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Jos joku ryhmä lähtee hyvin voimakkaasti toimimaan kirkkojärjes-
tystä vastaan, niin (miettii) siitä pitäisi sanoutua reippaasti irti, että 
tämä ei ole kirkon asia, tämä on jotain muuta. Tarvittaessa liperit 
kuivumaan.196

Puoltajille naispappeuskysymys näyttäytyi tässä kehyksessä ennen kaikkea 
kirkon järjestyskysymyksenä. He mielisivät naispappeuspäätöksen yksiselitteises-
ti kaikkia osapuolia yhteisiin käytäntöihin sitovaksi ja pitivät yhteistyötä kaikkien 
kirkon työntekijöiden kesken itsestäänselvyytenä. Haastateltavat saattoivat muun 
muassa todeta, että uusia päätöksiä ei enää tarvita vaan riittää, että jo olemassa ole-
via noudatetaan. Työnantajana puoltajat asettivat kirkon samanarvoiseksi muiden 
toimijoiden rinnalla. Kirkon työntekijöitä nähtiin koskevan täysin samat velvoitteet 
kuin muidenkin työyhteisöjen jäseniä. Pragmaattis-hallinnollisesti kehystävät puol-
tajat perustelivat mielipiteensä usein juridisin argumentein vedoten muun muassa 
yleiseen työlainsäädäntöön. 

Pitäisi selkeästi sanoa, että työstä ei voi kieltäytyä. Että työt on töitä ja 
ihmiset, jotka tulee työyhteisöön…että pitäisi muistaa, ett seurakunta 
on työyhteisö, vaikka se on myös hengellinen yhteisö. Että silloin, kun 
siellä ollaan työntekijänä, niin on nämä kaikki työmääräykset ja työs-
sä, työlainsäädäntö ja muut.197

Mutta minun mielestä pitäisi osata tehdä työtä yhdessä. Niin on kaik-
kialla muualla työpaikoillakin.198

Myös pragmaattis-hallinnollisesti kiistoja kehystävät torjujat tulkitsivat nais-
pappeuskysymyksen kirkon järjestyskysymykseksi ja pitivät yhteisesti sovittuja toi-
mintaperiaatteita ideaaliratkaisuna kiistoihin. Torjujien tulkintalähtökohdat poik-
kesivat kuitenkin ratkaisevalla tavalla puoltajien lähtökohdista:torjujat mielsivät 
naispappeuden tuoneen kirkkoon ”uuden järjestyksen” ja toivoivat kirkon päättä-
jien takaavan heille oikeuden saada noudattaa itse oikeana pitämäänsä järjestystä.

Minun mielestä tässä on nähtävä se historia, mistä tullaan. Tietyllä 
tavalla on tehty tiettyyn asti ja sitten tulee uusi käytäntö. Niin yht-
äkkiä se uusi käytäntö kumoaa kokonaan sen vanhan, ei ne hyväksy 
ollenkaan sitä. Minun mielestä siinä pitää olla sellaista nöyryyttä 
sitten, että on hyväksyttävä se, että toiset ei vaan siihen omantunton-
sa tähden voi [suostua] ja säädökset on oltava sellaisia, että ei pyritä 

196 H13, LH/P, 113.

197 H7, LH/P, 633.

198 H38, LH/P, 165.
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painamaan ja pakottamaan toisia toimimaan omantuntonsa vastai-
sesti.199

Minun mielestä kirkossa pitäisi avoimesti myöntää se, ett täällä on 
olemassa kaksi erilaista näkemystä tästä virkakäsityksestä ja mo-
lemmilla käsityksillä on kannattajansa ja myöskin tällä perinteisellä 
näkemyksellä on oikeutuksensa, että. Ja että niillä, jotka on tällä kan-
nalla, niin niillä on oikeus toimia ja sen vakaumuksensa mukaisesti.200

Huomionarvoista on, että pragmaattis-hallinnollisessa kehyksessä torjujat päätyivät 
perusteluissaan yleensä uskonnollisiin argumentteihin. He  mielsivät  virkakysy-
myksen kuuluvan kirkkolain ja -järjestyksen piiriin, mutta asettivat Raamatun ja 
sen tulkinnan kaiken lain, myös kirkkolain ja -järjestyksen, tulkintaa ohjaavaksi 
periaatteeksi.

Kirkkolaki velvoittaa heti ensimmäisessä pykälässä siihen Jumalan 
sanaan sitoutumiseen. Raamattu on kirkon opin, uskon ja elämän 
korkein auktoriteetti. Siinä mielessä kirkkolaki antaa minun mielestä 
meille omantunnon vapauden. Ja kirkkolain tulisi minun mielestä 
antaakin, jos on kristillisestä kirkosta kysymys, omantunnon vapaus 
ja sen, ett ihmisillä on oikeus sitoutua Raamattuun, silloin kun se on 
näin, niin kuin tässäkin asiassa, että se on näin selvä asia tietyllä 
lailla.201

Torjujien tavassa tulkita ja antaa merkityksiä kiistoille oli siis tässä kohdin selkää 
kehysten välistä päällekkäisyyttä. Uskonnollinen kehys nousi ohjaavaksi tulkinta-
kehykseksi, jonka kautta kiistoja tarkasteltiin myös hallinnollissa kehyksessä. 

3.2. Rakenteelliset tekijät ristiriitojen taustalla

3.2.1. PALAAKO KAIKKI PONTEEN?

Virkanäkemyskiistoja selittävien säädösten ja niihin liittyvien tulkintaerojen osal-
ta huomio kiinnittyy pragmaattis-hallinnollisessa kehyksessä ennen kaikkea nais-
pappeuspäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn ponteen. Enemmistö puoltajista piti 

199 H2, MT/T, 524–528.

200 H23, MP/T, 502.

201 H1, MT/T, 537.
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pontta lähtökohtaisesti turhana tai vähintäänkin epäonnistuneena. Heidän mie-
lestään ristiriidat kumpusivat ponnen tulkinnanvaraisuudesta ja epäselvyydestä. 
Ongelmallisena koettiin erityisesti torjujien tapa käyttää pontta perusteluna yhteis-
työstä kieltäytymiselle naispuolisten pastorien kanssa. Useat puoltajat ajattelivat 
ponnen suojelevan yksipuolisesti torjujia ja pitävän yllä pappisnaisiin kohdistuvaa 
syrjintää.202

Osa puoltajista piti ponnen alkuperäistä tarkoitusta sinällään hyvänä, mutta 
näki ongelmien syntyneen tavasta, jolla pontta oli myöhemmin käytetty. Heidän 
mukaansa ponsi oli tarkoitettu väliaikaiseksi siirtymäajan tasoittajaksi, johon ei 
enää lähes parikymmentä vuotta naispappeuspäätöksen jälkeen pitäisi vedota.203

Minä katsoisin, että se on ollut ylimenovaiheessa semmoinen tasoit-
tava tekijä ja antanut ihmisille pikkusen sopeutumisaikaa. Näin minä 
sen ymmärrän.204

Sen hyvää tarkoittavan ponnen tulkinta on muuttunut näiden vuosien 
aikaan, jolloin on katsottu, että kumpaa puolta se suojaa, niin nyt sitä 
ei ole käytetty sillä tavalla suojaukseksi, että se rakentaisi yhteistyö-
tä, vaan minun mielestä tämmöiseksi taisteluaseeksi, jolla on haluttu 
turvata omia asetelmia toista vastaan.205

Enemmistö puoltajista mielsi ponnen jo lähtökohdiltaan ongelmalliseksi ja yhdeksi 
keskeisimmistä syistä ristiriitoihin.206

Ja kun se [ponsi] oli tehty näitä vastustajia varten, niin haluttiinko 
sillä turhentaa myöskin se kirkolliskokouksen päätös. Että ei tätä nyt 
tarvitse niin vakavasti ottaa, että tämmöinen päätös on tehty. Että 
tässä on teille tilaa vielä olemassa, kun tässä on tämä ponsi.207

Sitten tämä ponsi. Se on se kaikkivoiva ponsi, joka käy joka tilantee-
seen ja aina.208

202 H7, LH/P, 541; H11, NP, 393; H15, MP/P, 352; H26, NP, 503–509; H36, MT/P, 310.

203 H11, NP, 393.

204 H5, NP, 28; H7, LH/P, 633. 

205 H21, LH/P, 5.

206 H5, NP, 532; H7, LH/P, 9.

207 H26, NP, 503.

208 H7, LH/P, 617.
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Torjujille ponsi taas näyttäytyi edelleen hyvin keskeisenä ja merkityksellisenä 
käytäntöjä ohjaavana periaatteena.

Tämä ponsi, niin sehän on tietynlainen toimintaperiaate aikoinaan 
annettu. Että tietynlainen tämmöinen johtolanka, minkä mukaan 
toimitaan seurakunnassa, ett ei nyt ruveta ainakaan tappelemaan 
täällä.209

Torjujat tulkitsivat ponnen takaavan heille oikeuden toimia vakaumuksensa mu-
kaisesti. Heidän näkökulmastaan ongelmat kumpusivat ponnen noudattamatta 
jättämisestä. Torjujien käsityksen mukaan ponnen heille suomista oikeuksista ei 
ollut pidetty kiinni, ja heitä oli tarkoitushakuisesti ajettu kirkossa ahtaalle ja syrjitty. 
Syrjinnäksi torjujat mielsivät muun muassa sen, että piispat olivat kieltäytyneet 
järjestämästä vain miehille suunnattuja pappisvihkimyksiä ja  evänneet virkoja 
torjuvilta papeilta.210

Minun mielestäni kun ihan yleinen oikeudenmukaisuus edellyttäisi, 
että vaikka kerran vuodessa järjestettäisi joka hiippakunnassa ihan 
virallinen [pappisvihkimys], missä [on] on vain miespuolisia. Minusta 
se on ihan järjestelykysymys ja haiskahtaa tämmöiseltä pompotuksel-
ta, kun tähän ei mahduta menemään. No, sitten on nämä viranhaut. 211

Toisena keskeisenä haasteena hallinnollis-pragmaattisessa kehyksessä pidettiin 
sitä, että kirkosta puuttuvat päätöksentekoa tukevat normit, joihin vedota ponnen 
erilaisten tulkintatapojen seurauksen syntyneissä ristiriitatilanteissa.

Minusta kirkon ongelma tietyllä tavalla on, että tämä sinänsä hyvä 
rakkaudellisuus ja sovinnollisuus, niin se jossain vaiheessa sitten 
unohtuu se, että missä tarkoituksessa se [viittaa ponteen] on kirjoitet-
tu, ja sitten se koituu meille kompastukseksi, koska se ei ole niin selvää, 
suoraa juridiikkaa, joka olisi kiistämätön tässä, kun nämä tilanteet 
tulevat. Siinä se perusongelma on. Se perusongelma oli päätösten 
puuttumisessa, linjausten puuttumisessa.212

209 H1, MT/T, 524.

210 H33, MP/T, 111.

211 H33, MP/T, 111.

212 H5, LH/P, 5, 325.
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Puoltajat ajattelivat säädöstasolla vallitsevan epäselvyyden olevan yksi keskeinen 
syy siihen, että naispuolisten pastorien kokema syrjintä ei valituksista huolimatta 
ollut johtanut toimenpiteisiin. Eräästä tutkimusseurakunnasta oli lähetetty tuo-
miokapituliin kantelu yhteistyöstä naispappien kanssa kieltäytyvästä torjujasta. 
Kantelu oli päätynyt tutkintaan, jonka seurauksena oli todettu, että näyttöä torjujan 
toimintaan puuttumiselle ei löytynyt. Haastateltavat pitivät tätä esimerkkitapausta 
yhtenä osoituksena siitä, että rakenteelliset tekijät paitsi aiheuttavat, myös pitävät 
yllä naispastoreihin kohdistuvaa syrjintää. Puoltajien mukaan olemassa oleva kirkon 
normisto ei tarjoa konkreettisia välineitä syrjinnän lopettamiseksi.

Valitus pohjautui tähän, että tiedettiin, että [torjuja] on naispappeu-
den vastustaja eikä tee yhteistyötä. [Naispastori] koki nöyryyttävänä 
ja loukkaavana sen, että ei voinut olla jumalanpalveluksissa yhtä 
aikaa. Mutta tuomiokapituli antoi vähän meille nuuskaa siitä. Että 
tietysti meidän olisi täytynyt antaa sen tilanteen mennä konkreetti-
semmaksi ja kärjistyä.213

Selkeiden säädösten puuttuminen oli johtanut epäselvyyteen siitä, ketä ja mil-
laisin perustein virkakysymyksessä lopulta syrjitään. Samoissa tilanteissa, joissa 
naispastorit olivat kokeneet tulleensa syrjityiksi sukupuolensa perusteella, torjujat 
mielsivät kirkon syrjineen heitä heidän vakaumuksensa vuoksi. Kehysten välisestä 
dynamiikasta käsin tarkasteluna kyseessä oli ilmiselvä kehysten välinen ristiriita. 

Jos käy niin, ett meille valitaan naispappi ja jotain syrjintää alkaa 
ilmetä, niin ei se missään vaiheessa varmaan tule [torjujan] mielestä 
olemaan hänen vikansa, vaan että kapituli syrjii häntä, jos hänelle 
annetaan varoituksia siitä, että hän kieltäytyy yhteistyöstä toistuvasti. 
Koska ei [torjuja] koe tekevänsä mitään väärin, vaan että hän toimii 
oikein ja hän toimii omantunnon mukaan ja häntä siitä rangaistaan.214

Tutkimukseen haastateltujen puoltajien keskuudessa ponnen tulkinnanvarai-
suus ja selkeiden normien puuttumisesta johtuva kyvyttömyys ratkoa ristiriitati-
lanteita oli koettu äärimmäisen turhauttavana. Asetelma näyttäytyi monille kirkon 
haluttomuutena puuttua naisten kokemaan syrjintään ja auttaa näkemyserojen 
vuoksi ristiriitoihin ajautuneita seurakuntia.

Harmitti, kun kapituli teki tästä selvitystä, niin ne kaikki [syrjintä-

213 H6, NP, 53.

214 H24, MT/P, 387.
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kokemukset] kirjattiin, mutta kapituli ei reagoinut niihin mitenkään. 
Se oli minusta kurjaa. Minulle on ainakin tullut sellainen tunne, että 
kapituli on tehnyt, piispa etunenässä, sellaisen päätöksen, että ol-
kaa siellä niin kuin parhaaksi näette. Jotenkin tuntuu, että kaikki on 
nostaneet kädet pystyyn ja sanoo, että koettakaa pärjätä. Että tilanne 
on sellainen, että ei siellä voi tehdä mitään. Että se on vaan koetettava 
sopeutua ja pärjätä.215

Periaatteessahan tämä jatkuu samanlaisena, siis jos ei mitään rat-
kaisuja tehdä. Niin kuin sanoin, että jos valitaan nainen ja tulee se 
konflikti, että kirkkoherra ei suostu menemään alttarille, niin jos se 
asia vesitetään, niin siitä jää samanlainen sota.216

Erityisen pettyneitä normien epäselvyyteen olivat monet tutkimukseen haastatel-
luista pappisnaisista. Naiset tulkitsivat kannanottojen välttelemisen merkiksi siitä, 
että kirkolta puuttuu todellinen halu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. 
Haastateltavien mukaan kirkko oli kyllä avannut naisille pappisviran, mutta ei pää-
töksen jälkeen ollut huolehtinut siitä, että naispuolisissa pastoreilla on edellytykset 
ja vapaus hoitaa virkaansa. Torjujille osoitettu ymmärrys ja myönnytykset oli nähty 
pappisnaisiin kohdistuvana arvostuksen puutteena. Osa tutkimukseen haastatel-
luista naispastoreista koki kirkon pettäneen heidät.

Minä koin silloin myöskin sen, että meidän kirkossa ei ole tilaa naisille. 
Tämä kirkko ei rakasta naista eikä anna tilaa hänelle toimia, vaikka 
semmoinen päätös on tehty. Päätöksen mukaan sinulla on tilaa, mutta 
sitä päätöstä ei noudateta.217

Kirkkolaki on avannut viran kaikille ja silloin, kun se on avattu ja 
siihen on vihitty, niin minun mielestäni kirkon pitäisi puolustaa näitä, 
jotka on virkaan valittu ja vihitty. On meidän pettämistä, jos ei mitään 
tapahdu. Jatkuvasti vaan hyssytellään. Kyllä minä näen tämän tällä 
tavalla.218

Kiistan osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että käytännön seurakuntaelämässä 
eteen tulevia haasteita olisi pitänyt pystyä ennakoimaan jo naispappeuspäätöksen 
yhteydessä ja laatia tuolloin niiden varalta mahdollisimman yksiselitteisiä toimin-
taohjeita. Sekä puoltajat että torjujat ajattelivat ponnen jättäneen monia avoimia 

215 H24, MT/P, 119, 363.

216 H21, LH/P, 349.

217 H26, NP, 499.

218 H5, NP, 28.
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kysymyksiä. Osa naispastoreista tulkitsi ponnen mahdollistaneen sen, että paikoin 
naispappeutta ei seurakuntatasolla edelleenkään tunnustettu.

Asioihin olisi voinut puuttua jo silloin, kun naispappeus tuli virallisesti 
hyväksyttäväksi. Mutta se ei ole meidän seurakunnassa kuulemma 
vielä ihan täysin, kirkkoherran mukaan, oikein hyväksyttyä, ett hän 
on vähitellen siihen kypsynyt.219

Myös torjujat kokivat oman tilanteensa jääneen naispappeuspäätöksen jälkeen 
monilta osin epäselväksi.

Minun mielestäni se oli työnjohdollinen virhe, ett sitä ei selvitetty heti, 
kun tiedettiin, että nyt naispappeus on hyväksytty, mitä se merkkaa 
meidän seurakunnassa. Jos tiedetään, että täällä on sellaisia ihmisiä, 
jotka ei hyväksy sitä, että mitä tämä käytännössä merkkaa.220

Ratkaisujen suhteen osapuolten näkemykset olivat toisilleen vastakkaiset. Prag-
maattis-hallinnollisesti kiistoja kehystävät puoltajat olivat melko yksimielisiä siitä, 
että ponsi tulisi kumota tai kirkon päättäjien tulisi vähintäänkin todeta, että se ei 
anna oikeutta yhteistyöstä kieltäytymiseen.221 

Ainakin, että tämä ponsi otetaan pois, koska sen takana he [puoltajat] 
on ratsastaneet.222

Selkeästi tulisi päätös, että tuotas esille vielä tarkemmin, että se ponsi 
on ollut historiallinen ja se oli siinä tilanteessa näille papeille, jotka oli 
virassa silloin, kun tämä päätös tuli ja että nimenomaan tämä, että 
työt on tehtävä.223

Torjujat ja yksittäiset puoltajat puolestaan esittivät ratkaisuksi sitä, että heidän 
ponteen liittämänsä tulkintaa vahvistetaan ja toimitaan sen mukaisesti. 

219 H5, NP, 12.

220 H2, MT/T, 136.

221 H5, NP, 540; H19, MT/P, 602–606; H36, MT/P, 306–310.  

222 H11, NP, 389.

223 H7, LH/P, 633.
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Sen ponnen mukaisesti toimittaisiin. Annettaisiin tilaa, että olisi 
mahdollisuus hakea ja toimia niin kuin se ponsi sanoo, virkoihin ja 
sen mukaan.224

Esimerkiksi näistä vuorojärjestelyistä, että selkeästi sanottaisiin, että 
siihen on lupa. Sillähän nämä asiat periaatteessa useimmissa seu-
rakunnissa varmaan voitas hoitaa kuntoon. Että jos joku ei kerran 
voi omantunnon vakaumuksesta tehdä jotakin hommaa, niin kunni-
oitetaan sitä puolin ja toisin. Myönnetään se, että meillä on erilaisia 
näkemyksiä ja lähdetään tästä ihmisen kunnioittamisesta ja erilaisen 
näkemyksen kunnioittamisesta.225

Ponnen ja muiden naispappeutta koskevien säädösten osalta Ruotsin kirkon 
tilanne antaa Suomelle kiinnostavan vertailukohdan. Ruotsissa aloite naispappeu-
den hyväksymiseksi tuli valtiolta. Aloite meni läpi vuonna 1958, jolloin Ruotsin 
luterilainen kirkko oli valtionkirkon asemassa. Naispappeuspäätöksen yhteydessä 
hyväksyttiin niin kutsuttu omantunnonklausuuli, joka takasi vastustajille mahdolli-
suuden olla tekemättä yhteistyötä naispastoreiden kanssa. Ennen pitkää puoltajien 
ja torjujien väliset näkemyserot johtivat käytännön seurakuntaelämässä ongelmiin, 
ja kirkko joutui tarkistamaan ja tiukentamaan kantaansa torjujien suuntaan. Vuon-
na 1979 kirkolliskokoukselle tehtiin aloite, että ristiriitatilanteissa kirkon virallinen 
näkemys, toisin sanoen naispappeuden puoltajien etu, tulisi asettaa etusijalle. Vuon-
na 1982 omantunnonklausuuli kumottiin tasa-arvolain vastaisena, ja vuonna 1999 
kirkko päätti vaatia kaikilta papeiksi vihittäviltä kirjallista sitoutumista yhteistyöhön 
kaikkien kanssa, sukupuoleen katsomatta.226

Enemmistö tähän tutkimukseen haastatelluista seurakuntien työntekijöistä ja 
luottamushenkilöistä oli Ruotsin tien kannalla ja toivoi, että säädöksiä tiukennet-
taisiin suhteessa torjujiin. Selvää on, että normiston uudelleen määritteleminen ei 
kitke naisiin pappeina kohdistuvaa syrjintää eikä eliminoi torjuntaa. Ruotsi on tästä 
hyvä esimerkki: Ruotsissa vuonna 2008 vietetyn naispappeuden 50-vuotisjuhlan 
yhteydessä Kyrkans Tidning -lehden kyselyn mukaan yli puolet kyselyyn osallistu-
neista 1521 pappisnaisesta oli kokenut työssään sukupuoleen perustuvaa syrjintää 
tai häiritsevää käyttäytymistä.227 Tästä huolimatta pyrkimys yksiselitteisyyteen ja 
selkeyteen normitasolla on tärkeää:   kuten tämä tutkimus osoittaa, liian paljon tul-
kinnanvaraa jättävät säädökset pitävät yllä skismaa ja jäädyttävät mahdollisuudet 

224 H1, MT/T, 628.

225 H4, MP/P, 357.

226 Ralfnert 1998.

227 Svonni 2008, 8–9; Wallsten 2008/Fler än hälften har disriminerats.
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päätöksentekoon, mistä seuraa turhautumista ja ratkaisua odottavia, lukkiutuneita 
tilanteita, jotka kuormittavat kaikkia osallisia.  

Säädöksillä ja normeilla on aina paitsi käytännöllinen, myös symbolinen mer-
kitys ja arvo. Tähän viittaa muun muassa yhdysvaltalainen tutkija Mark Chaves, 
joka näkee säädösten olevan kirkkokunnille usein ensisijaisesti keino rakentaa ja 
pitää yllä julkista identiteettiä. Chaves puhuu yhteisöjen sisäisen todellisuuden ja 
ulkoisen kuvan välisestä löyhästä yhteydestä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että ryhmät 
ovat usein kiinnostuneempia siitä, miltä asiat näyttävät ulospäin, kuin siitä, miten 
hyvin esimerkiksi yhteisesti sovittujen päätösten noudattamisesta pidetään kiinni 
yhteisöjen sisällä. Hänen mukaansa onkin tavallista, että käytännössä asiat eivät 
useinkaan toteudu normien edellyttämällä tavalla. Chaves toteaa myös, että yh-
teisöissä ei aina löydy edes halua pyrkiä ulkoisen kuvan ja sisäisen todellisuuden 
välisen kuilun kaventamiseen.228 

Kirkolliskokouksen naisedustajien naispappeutta puoltavia puheenvuoroja väi-
töskirjassaan tutkinut Seija Molina tekee Chavesin pohjalta mielenkiintoisia tulkin-
toja: Molina väittää kirkkoon yhteiskunnasta käsin kohdistuneen ulkoisen paineen 
olleen niin vahva vaikutin naispappeuden toteutumiselle, että se jätti päätöksente-
ossa kirkon sisäisen todellisuuden ulkoisen varjoon. Molina päättelee, että naispap-
peuspäätöstä pidettiin tärkeänä ennen kaikkea positiivisen mielikuvan säilyttämi-
seksi kirkosta. Avaamalla pappisviran naisille kirkko todisti muulle yhteiskunnalle 
olevansa moderni ja edistyksellinen yhteisö.229 Kirkon sisäisiin käytäntöihin tämä 
uudistus ei kuitenkaan Molinan mukaan heijastunut. Hän tulkitsee, että kirkon 
sisäistä muuttumattomuutta pyrittiin päinvastoin varjelemaan esimerkiksi nais-
pappeuspäätöksen yhteydessä hyväksytyllä ponnella. Molina siis näkee naispappeu-
den toteuttamisessa Chavesin mainitseman löyhän yhteyden sisäisen ja ulkoisen 
todellisuuden välillä.230

Oman tutkimukseni pohjalta on helppo yhtyä Molinan johtopäätöksiin. Tutki-
mus antaa tukea näkemykselle, että naispastoreiden tasa-arvon näkökulmasta ponsi 
on pitänyt yllä Chavesin mainitsemaa kuilua sisäisen ja ulkoisen todellisuuden vä-
lillä. Ulkoinen todellisuus on naispuolisten pappien osalta kunnossa: vuoden 1986 
päätös avasi naisille pääsyn pappisvirkaan yhtäläisin perustein miesten kanssa. 
Sisäinen todellisuus on kuitenkin monin paikoin toinen. Naispappeuspäätöksen 
jälkeen naisia vihittiin innolla papeiksi ja lähetettiin varsin vähäisellä tuella tehtä-
viinsä seurakuntiin, joissa heitä oli usein vastassa naispappeusvastainen asenneil-
masto ja miehinen toimintakulttuuri. Naispastorien työssään kokemaa syrjintää on 
ohitettu ja vähätelty, ja siihen on puututtu hitaasti ja usein vasta ulkoisen paineen 

228 Chaves 1997, 182–192, 6.

229 Vertaa Ralfnert 1988, 302-308.

230 Molina 2010, 159–160.
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edessä. Kiistoihin on usein puututtu vasta niiden ryöpsähdettyä median kautta 
julkisuuteen. Yhtenä esimerkkinä hitaasta puuttumisesta on Oulun hiippakunta, 
jossa piispa Rimpiläisen sallittiin vuoden 1986 päätöksen jälkeen jatkaa viranhoi-
toaan avoimen naispappeusvastaisesti.231 Aineisto siis tukee käsitystä, että kirkon 
halu kuroa umpeen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välistä kuilua on ollut ma-
tala. Naispapeista saatu imagoetu on haluttu hyödyntää, mutta kirkko on ollut 
kiinnostuneempi sisäisen harmoniansa ja julkisuuskuvansa säilyttämisestä kuin 
naisten tasa-arvoisen aseman edistämisestä. Voidaan kysyä myös, tuudittautuivat-
ko puoltajat pitkän prosessin vaatineen naispappeuspäätöksen jälkeen siihen, että 
sukupuolten tasa-arvo otti suuren edistysaskeleen unohtaen, että sen toteutuminen 
käytännössä vaatii jatkuvaa työtä.232

3.2.2. HIERARKIAAN HUKKUNUT VASTUU?

Kirkon hallinto on monitasoinen ja -portainen järjestelmä, jossa vastuu jakautuu 
useiden toimijoiden kesken. Kirkon hallinnon perusrakenne on kuvattu kuviossa 
neljä.233

Kuvio 4. Kirkon hallinto

231 Ks. Saarinen 2005.

232 Vertaa Ralfnert 1988, 302-308.

233 Lähteenä käytetty Helsingin hiippakunnan verkkosivuja: Helsingin hiippakunta 2012.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

Hallinnon moni-ilmeisyyttä lisää kirkon omaleimaisuus instituutiona. Työyhteisönä 
kirkkoa ja seurakuntia voidaan tarkastella sekä hengellisestä että sosiologisesta 
näkökulmasta. Kirkon perustehtävä määrittyy teologisesti, mutta sen toimintaa 
ohjaa kirkon omien lakien ja säädösten lisäksi yleinen lainsäädäntö.234 Kirkollista 
päätöksentekoa koskeva laki- ja normipohja on siis varsin laaja. Se koostuu ainakin 
perustuslaista, kirkkolaista ja -järjestyksestä sekä kirkon vaalijärjestyksestä, ylei-
sestä hallintolaista ja erinäisistä muista yleisistä laeista. Lisäksi tulevat vielä kirkon 
sisäiset oikeudelliset normit kuten piispainkokouksen ja kirkkohallituksen päätökset 
sekä erilaiset ohje- ja johtosäännöt.235 Se, että kirkkoa koskevat säädökset pitävät 
sisällään sekä kirkon omaa että yleistä yhteiskunnallista ainesta, tuo päätöksen-
tekoon mielenkiintoisen, mutta usein myös jännitteisen vireen, joka on johtanut 
moniin tulkinnanvaraisiin rajanvetotilanteisiin myös naispappeuskysymyksessä.

 Paikallisseurakuntien hallinto noudattaa pitkälti kunnallisen hallintorakenteen 
mallia. Kunnat ja seurakunta hallinnoivat samaa aluetta, eikä ole harvinaista, että 
seurakunnan hallintoelimissä istuu kunnan luottamushenkilöitä, jotka siirtävät 
hallintokäytäntöjä ja -kulttuureja hallintoelimestä toiseen, etenkin kunnasta seu-
rakuntaan.236 Kirkossa korostetaan hallintoa tukitoimintana, jonka tarkoituksena on 
edellytysten luominen seurakunnan hengellisen tehtävän toteuttamiselle.237 Käytän-
nön seurakuntaelämässä hallinnollisen ja hengellisen ulottuvuuden välinen suhde 
on kuitenkin usein jännitteinen. Tässä jännitekentässä elävät erityisesti seurakun-
tien kirkkoherrat, jotka virkansa puolesta yhdessä luottamushenkilöiden kanssa 
vastaavat seurakuntien hallinnosta ja henkilöstöstä sekä samanaikaisesti toimivat 
seurakuntiensa hengellisinä johtajina.

Vallan ja vastuun jakautumiseen liittyvät epäselvyydet olivat muodostaneet yh-
den osan naispappeuskiistojen kärjistymisen moninaista syy-seuraus -vyyhteä. Ai-
neisto osoittaa, että paikallistasolla oli erilaisia käsityksiä siitä, kenellä on päätösvalta 
naispappeuteen liittyvien näkemyserojen aiheuttamissa käytännön kiistatilanteissa. 
Tässä tutkimuksessa toimijoiden välinen kiistely kulminoitui useimmiten torjujien 
toimintavapauden rajojen määrittelyyn.

H2: Mites nyt sanos? No, osallistutaanko johonkin. Ensiksi annetaan 
johtokunnalle tehtäväksi [päättää] miten osallistutaan. Me tehdään 
täällä päätös, että näin osallistutaan. Sen jälkeen neuvosto hyppää 
väliin ja sanoo, että ei, kun teette näin. Annetaan ensiksi valta, sitten 
otetaan pois.

234 Ks. esim. Huhtinen, 2002.

235 Helsingin hiippakunta 2012.

236 Nieminen 2003, 83.

237 Ks. esim. Nieminen 2003, 83.
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H1: Väliin täällä ei tiedä, että kuka täällä johtaa ja miten, että välillä, 
minä ainakin välillä olen ihan pallo hukassa.

H2: Niin on. Ja sitten kun meillä on vielä esimiehetkin. On kirkkoherra 
ja on nuorisopastori. Minun mielestäni tämä byrokratia tässä on ihan 
rasittavaa.238

Kädenvääntöä päätösvallasta oli useissa tutkimusseurakunnissa käyty luotta-
mushenkilöiden ja seurakunnan työntekijöiden välillä. Aineiston perusteella erityi-
sen kriittiseksi näytti muodostuneen kirkkoherran ja luottamushenkilöiden välinen 
suhde silloin, kun osapuolten näkemykset sovellettavista toimintatavoista olivat 
etäällä toisistaan. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välisiin jännitteisiin liittyi 
eriäviä näkemyksiä päätösten taustalla olevista perusteista laajemminkin. Pelkistäen 
näkemyserot kiteytyivät siihen, tulisiko seurakuntia johtaa ensisijaisesti hengellisinä 
yhteisöinä perustellen päätökset uskonnollisesti, vai kuten mitä tahansa muitakin 
yhteisöjä perustellen päätökset yleisillä laeilla ja säädöksillä. Uskonnollisista perus-
teista kiinni pitävät näkivät yleiseen lainsäädäntöön turvautumisen murentavan 
seurakuntien hengellistä arvopohjaa. Pappisnaisten asemaa ajavia uudistusmielisiä 
luottamushenkilöitä oli syytetty hengellisen asiantuntemuksen puutteesta ja maal-
listen periaatteiden tuomisesta seurakunnalliseen päätöksentekoon.239

Minä kyllä sanoisin näin, että ne, jotka kokoontuu Jumalan sanan 
ääreen, niin ne ajattelee sillä entisellä tavalla. Ne, jotka sitten vaan on 
kiinnostuneita vallan käytöstä luottamuselimissä ilman seurakunta-
yhteyttä, sanan harjoitusta, niin ne sitten toimii omalla tavallansa ja 
niillä näkemyksillä ei välttämättä tarvitse olla paljon mitään yhteis-
tä.240

Minä olen ymmärtänyt, että siellä on voimakasta ollut, voisiko sanoo 
tämmöistä ihan maallista ajattelua, että ei ole ollut hengellistä johta-
mista vaan ihan maallista.241

Siinä on semmoista kuvitelmaa myös, ett he [luottamushenkilöt] ovat 
oikeassa ja [kirkkoherra] väärässä, kun [hän] ei tunne kirkkolakia ja 
hallintomenettelylakia ja näitä. Ja sitten, kun ne on olleet kaupungin 
luottamuselimissä jotkut, ne ottaa sieltä sen mallin yks yhteen.242

238 H1 ja H2, MT/T, 315–319.

239 H4, MP/P, 173; H9, MT/P, 233.

240 H4, MP/P, 177.

241 H9, MT/P, 233.

242 H6, NP, 530.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

Kiistoihin oli kaikissa tutkimusseurakunnissa puututtu, ja niihin oli etsitty rat-
kaisuja erilaisin keinoin.243 Aineiston perusteella ratkaisuyritykset eivät kuitenkaan 
olleet poistaneet perusongelmaa, vaan päinvastoin nostaneet esille hallinnon ra-
kenteeseen liittyviä haasteita, jotka olivat osaltaan syventäneet tai pitäneet yllä ole-
massa olevia ristiriitoja. Pragmaattis-hallinnollisessa kehyksessä virkakysymykseen 
liittyvien ongelmien koettiin kilpistyvän päätösvastuun välttelemiseen ja vastuun 
siirtämiseen taholta toiselle. Vastuun siirtämisen tulkittiin läpäisseen koko kirkol-
lisen kentän. Seurakuntatasolla vastuuseen peräänkuulutettiin kirkkoherroja ja 
luottamuselimiä. Seurakunnissa puolestaan koettiin, että tuomiokapituli, piispat 
ja kirkolliskokous olivat pallotelleet ristiriitoja taholta toiselle ja palauttaneet ne 
vailla selkeitä ratkaisumalleja takaisin paikallistasolle.244 Haastatteluissa nousi esiin 
seurakuntien pettymys siihen, että tuomiokapituleissa kiistoja oli pyritty ratkaise-
maan lähinnä sielunhoidollisesti eikä selkeitä, yksiselitteisiä toimintamalleja ollut 
toiveista huolimatta saatu.

Jos kirkkoherra ottaisi semmoisen otteen, että se kirkon virallinen 
kanta on, että toimitaan kaikkien kanssa ja hän tavallaan määrää 
toimimaan myös [naispapin] kanssa, niin silloin se jämäköityisi.245

Tämä on pantu niin monta kertaa piispojen ja kapituleitten rat-
kaistavaksi ja piispainkokouksille palloteltu, että pikkusen katsoo 
harmissaan, että ei sieltä kuitenkaan semmoista joko tai -ratkaisua 
mihinkään suuntaan ole tullut. Että selvitelty on vuosi vuosien jälkeen, 
mutta että mitään semmoista johdonmukaista lopullista ratkaisun 
paikkaa ei ole tullut. --- Tämmöistä taakkaa ei pitäisi tieten tahtoen 
millekään seurakunnalle laittaa.246

Nyt tämä ongelma on täällä seurakuntatasolla, kirkko on työntänyt 
sen tänne meille, lähinnä kirkkoherroille.247

Kapituli, siihen olen kohtuullisen pettynyt. Kyllä [piispa] yritti siis, 
mutta kun se on niin sielunhoidollisella tasolla. Jotenkin se oli koomis-
takin, kun [piispa] sanoi, että tämä nyt oli tässä ja nyt seuraavaksi voi 
kääntyä lääninrovastin puoleen. Nämä nakkasivat sen [lääninrovas-
tin] niskoille.248

243 Närhi 2006, 128–139.

244 H1, MT/T, 591; H21, LH/P, 393.

245 H18, LH/P, 271.

246 H21, LH/P, 549.

247 H15, MP/P, 94.

248 H22, LH/P, 290.



83

Syntynyttä tilannetta voidaan kuvata jatkuvassa liikkeessä olevana vastuun siir-
tämisen kehänä, jota havainnollistaa kuvio 5. Kuten kuviosta on nähtävissä, aina 
vastuun siirron ei tulkittu tapahtuneen yksisuuntaisesti kehän ulkosyrjällä, vaan 
nähtiin, että vastuuta oli siirretty myös kehän sisäpiirin kautta ja useimmiten kak-
sisuuntaisesti. Esimerkiksi kirkkoherrojen ei ajateltu sälyttäneen vastuuta kiistoista 
ainoastaan tuomiokapituleille ja piispoille, vaan myös yksittäisille työntekijöille ja 
seurakuntalaisille sekä kirkolliskokoukselle ja niin edelleen.

Kuvio 5. Naispappeuskiistoissa ilmenevä vastuun siirron kehä

Vastuun välttelemisen olivat kokeneet turhauttavaksi ja uuvuttavaksi sekä puol-
tajat että torjujat.249 Haastatteluaineistossa korostui erityisesti puoltajien tyytymät-
tömyys. Heidän mielestään torjujat olivat hyötyneet epäselvästä tilanteesta. Useat 
pragmaattis-hallinnollisesti kiistoja kehystävät puoltajat painottivat, että ellei kirkko 
anna normitasolla selkeää ohjeistusta kiistojen ratkaisemiseen, ongelmatilanteet 
pysyvät siirtyen seurakunnasta toiseen ja naispuolisten pappien syrjintä jatkuu. 
Seurakuntien ilmapiiriä ja haastateltavien väsymistä ratkaisujen vähyyteen kuvastaa 
se, että osa näki ainoana konkreettisena ulospääsynä vastakkainasettelujen salli-
misen, mikä pakottaa tuomiokapitulit ja myös kiistan osapuolet ottamaan kantaa 
ja tekemään valintoja.

249 H1, MT/T, 406; H11, NP, 213; H21, LH/P, 109; H22, LH/P, 126; H35, LH/P, 7; H38, LH/P, 81.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

Minä toivoisin, että meille valittaisiin nainen [papiksi], koska silloin 
[torjuja] joutuisi tekemään jonkun valinnan. Ja silloin kapitulin pitäisi 
uudelleen alkaa miettimään näitä juttuja, että nyt se on hylännyt 
meidät. Meillä juoksi konsultti, mitäs se oli, vuoden, toista vuotta. Ja 
minäkin olin siinä tämmöisessä työryhmässä, ohjaus- ja seurantaryh-
mä, joka kokoontui aika tiheästikin ja mietittiin näitä asioita. Ja aina, 
vaikka kuin yritettiin kohentaa ilmapiiriä ja tehdä sitä ja tehdä tätä, 
niin aina me tultiin siihen ydinkysymykseen, eli tähän naispappeu-
teen. 250

Minä edelleenkin olen sitä mieltä, että tämä hyssyttely on just se 
ongelma. Siis sovittelu ja hyssyttely on se ongelma. Mutta että antaa 
nousta niitten oleellisten, keskeisten asioitten ja erojen esiin. Ett niin 
kun nyt tämä vaalitilanne ja tämä niin nostaa sitten sen kissan pöy-
dälle siinä ja se pitää vaan käsitellä ja hoitaa ja jos se vaatii juridiik-
kaa, niin se sitten se hoidetaan sitä kautta.251

Useimpia puoltajia yhdisti halu siirtää päätöksentekovastuu paikallistasolta koko-
naiskirkolle ja saada ristiriitatilanteiden varalle yhtenevät toimintaohjeet.252

Varmaan se olisi piispainkokouksen asia, että pitäisi olla jokaisessa 
hiippakunnassa samat pelisäännöt. Ett nyt tämä on vähän sellais-
ta, ett jokaisessa hiippakunnassa pelataan vähän omien sääntöjen 
mukaan ja se, mikä on toisessa hiippakunnassa käynyt, niin se ei käy 
jossakin toisessa ja. Ja se varmaan helpottaisi päätöksentekoa tuo-
miokapitulissakin, ett niillä olisi siellä päässä myöskin sellainen joku 
yhteinen piispainkokouksen tai kirkolliskokouksen päätös, johon ne 
vois nojata tehdessään jonkun päätöksen.253

Torjujat puolestaan toivoivat päätösvallan säilyttämistä paikallistasolla ja ennen 
kaikkea kirkkoherroilla, eikä esimerkiksi luottamushenkilöillä.

Toivoisin, että vois olla jatkossakin niin, että kenenkään omaatuntoa 
ei jyrätä, että ei pakoteta suuntaan taikka toiseen, ja että jos siinä, 
semmoisessa hengessä voitas työtä tehdä, miten [kirkkoherra] on tätä 
asiaa hoitanut.254

250 H24, MT/P, 123.

251 H21, LH/P, 229.

252 H3, LH/3, 282; H4, MP/P, 41; H9, MT/P, 377; H12, MT/P, 375–377; H13, LH/P, 622; H15, MP/P, 322; 
H20, MT/P, 424–426: H26, NP, 395; H35, MT/P, 343; H36, MT/P, 320–322.

253 H24, MT/P, 403.

254 H16; MP/T, 239.
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Jos sieltä tulisi vielä selkeämpiäkin ehdotuksia, ett esimerkiksi kirkko-
herrat saisi vapaasti junailla.255 

Torjujat suhtautuivat epäilevästi kokonaiskirkolliseen päätöksentekomalliin. Tätä 
selittää se, että haastatteluhetken tilanne, jossa päätösvalta torjujien toimintavapau-
den rajojen määrittelystä oli paikallisten esimiesten käsissä, oli torjujien kannalta 
mielekäs vaihtoehto, sillä se salli tilanne- ja tapauskohtaiset töiden järjestelyt.

Konfliktinäkökulmasta tarkasteltuna sekä puoltajat että torjujat tulkitsivat vallan 
ja vastuun osalta samalla tavalla kiistan taustasyytä: molemmat ajattelivat vallan 
ja vastuun jakautumisen rajojen olevan epäselviä ja olivat sitä mieltä, että kirkko 
välttää selkeiden toimintaohjeiden antamista, minkä nähtiin johtaneen vastuun 
siirtämiseen taholta toiselle. Konfliktin ydin kiteytyi tarjottuihin ratkaisuihin, jotka 
olivat keskenään ristiriitaisia. Lähtökohtaisesti molemmat osapuolet pitivät ideaali-
tilanteena sitä, että kirkon ylin johto kantaisi kiistoista lopullisen vastuun antamalla 
selkeät yhteiset toimintaohjeet. Käytännössä torjujat eivät kuitenkaan uskoneet 
tämän toimintamallin takaavan itselleen toivottua vapautta ja halusivat siksi säi-
lyttää päätösvallan paikallistasolla ja ratkaista kiistat tapauskohtaisesti. Useimmat 
puoltajat sen sijaan pitivät tärkeänä vastuun sälyttämistä kokonaiskirkolle ja yhte-
näisten toimintaohjeiden laatimista.

3.2.3. AKTIIVISEURAKUNTALAISTEN VAI PERUSSEURAKUNTALAISTEN 
EHDOILLA?

Kirkko korostaa yhtenä keskeisimpänä ominaispiirteenään kristittyjen ykseyttä. 
Kansankirkon todellisuudessa, jossa kirkkoon liitytään useimmiten lapsikasteen 
kautta ja seurakuntien jäsenyys määräytyy maantieteellisin perustein, seurakun-
nat ovat kuitenkin uskonnollisesti hyvinkin heterogeenisiä. Seurakuntien jäsenyys 
merkitsee eri tavoin kirkkoon suhtautuville erilaisia asioita, ja jäsenistö kohdistaa 
kirkkoon ristiriitaisia odotuksia. Tutkija Kati Niemelä on ryhmitellyt suomalaiset 
aktiiviseurakuntalaisiin, perusseurakuntalaisiin, passiivisiin myönteisiin ja ei-us-
konnollisiin.256

Käytän tutkimuksessani Niemelän käsitteitä aktiiviseurakuntalainen ja perus-
seurakuntalainen. Ensimmäisellä viittaan jäseniin, jotka osallistuvat säännöllisesti 
paikallisseurakuntien toimintaan, jälkimmäisellä taas heihin, joilla on perusmyön-
teinen asenne kirkkoon ja jotka käyttävät kirkon palveluita, mutta osallistuvat pai-
kallisseurakunnan toimintaan vain satunnaisesti tai ei lainkaan. Tässä tutkimuk-

255 H1, MT/T, 524.

256 Niemelä 2003, 213–217. 
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

sessa siis sisällytän perusseurakuntalaisen käsitteen alle myös ne kirkon jäsenet, 
jotka Niemelä nimeää passiivisiksi myönteisiksi.

Hallinnollis-pragmaattisessa kehyksessä kirkon jäsenistön uskonnollinen hete-
rogeenisyys näyttäytyi yhtenä naispappeuskiistoja selittävänä taustatekijänä. Monet 
tutkimukseen haastatellut puoltajat pitivät ongelmallisena sitä, että aktiiviseura-
kuntalaisissa on paljon naispappeuden torjujia ja ymmärrystä torjujia kohtaan. 
Paikoitellen torjujien koettiin saaneen lukumääräänsä nähden suhteettoman paljon 
vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä seurakuntien arkitodellisuudessa. Sen sijaan naispap-
peuteen myönteisesti suhtautuvien perusseurakuntalaisten äänen ja mielipiteiden 
nähtiin jäävän taka-alalle, vaikka he edustavat määrällisesti seurakuntalaisten 
enemmistöä.257

Tämä on se varmaan se kirkon vähän vaikea ja kipeä ongelma sillä 
tavalla, että ne, jotka on erityisen aktiivisia meidän kirkossa, just täm-
möiset herätysliikeihmiset, niin useasti myös on naispappeusvastaisia. 
--- Mutta sitten ylivoimaisesti tietysti suurin osa seurakuntalaisista, 
jotka kuuluu kirkkoon, niin ei ymmärrä, kuinka nykypäivänä voi vielä 
olla joku, että ruvetaan käyttämään tämmöisiä ilmaisuja, että funda-
mentalistinen porukka, joka tällä tavalla voi ajatella. Ett suurin osa 
seurakuntalaisista on varmasti tätä [mieltä]. Mutta että se sitten se 
ongelma on vähän se, että ne on myös aika passiivisia ne varsinaiset 
tällä tavalla kuitenkin ajattelevat.258

Tämä on hajauttanut, jakanut seurakunnan aika vahvasti. Että täällä 
on sellainen pieni joukko, joka sitaateissa ”uskoo oikein” ja sitten on se 
suuri joukko seurakuntalaisia, jotka kokee jäävänsä out.259

Aineistosta nousi esiin, että aktiivisimmat puoltajat olivat usein kokeneet jää-
neensä seurakunnissa vaille tukea. Näin siitä huolimatta, että perusseurakuntalai-
set olivat valmiita ilmaisemaan tukeaan naispapeille ja tuomaan esiin sitä, etteivät 
he hyväksy naispappeusvastaisuutta kirkossa. Paikoin mielipiteenilmaisut olivat 
kanavoituneet protesteiksi, jotka ilmenivät kirkosta eroamisina ja kieltäytymisinä 
torjuvien pappien kirkollisista toimituksista. Toisin kuin saattaisi olettaa, ilmiö ei 
ollut ikään sidottu, sillä torjuvia pappeja olivat vieroksuneet myös monet iäkkäät 
seurakuntalaiset. 

257 H21, LH/P, 322; H18, LH/P, 123–127.

258 H22, LH/P, 66.

259 H24, MT/P, 231.
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H: Jokin aika sitten, tuli yks isoäiti toimittaan, ett lapsi pitäisi kastaa 
ja heille sitten ei käy semmoinen pappi, joka ei hyväksy naispappeja. 
Että ennen kun sovittiin, että olisi niin mukavaa kun olisi naispappi 
kun on kastehetki, mutta nyt se korvataan sitten näin, että täytyy olla 
ainakin semmoinen, joka hyväksyy naispappeuden.

T: Mistä ajattelet, että tämä johtuu tämä uusi kehitys?

H: No, siitä, kun papeillakin on oikeus omantunnon syistä sanoo mie-
lipiteensä, näin päin vai noin päin, niin seurakuntalaiset kokee, että 
heillä on kanssa oikeus sitten valikoida pappi.260

Perusseurakuntalaisten mielipiteenilmaisut olivat näkyneet myös työntekijävalin-
tojen yhteydessä. Tutkimusaineiston perusteella naispappeusnäkemys ja sukupuo-
li olivat nousseet esimerkiksi  kirkkoherranvaaleissa keskeiseksi teemaksi jakaen 
seurakuntalaisten mielipiteitä. Vaalit olivat saaneet protestinomaisia piirteitä, ja 
sukupuolesta oli muodostunut keskeinen valintakriteeri. Yhdessä tutkimusseura-
kunnassa naispuolinen pastori oli tullut valituksi pitkälti sellaisten seurakuntalaisten 
äänillä, jotka eivät osallistuneet seurakunnan toimintaan eivätkä yleensä osoittaneet 
kiinnostusta seurakunnan päätöksentekoon. Haastateltavat tulkitsivat vaalituloksen 
perusseurakuntalaisten kannanotoksi virkakysymyksessä.  

Niin mä luulen, että kun se [torjujan nimi] tuli kuuluisaksi siitä nais-
pappeusasenteesta, niin sellaset ei-aktiivit seurakuntalaiset äänesti 
[naisen] tänne. 261

H: Minä en voinut uskoa, että on nainen valittu, en voi kuvitella, en 
osaa kuvitella.

T: No, miten sinä tulkitset tätä vaalitulosta?

H: No, se oli vastalause [torjujalle]. Ei mitään muuta. Millään muulla 
ei [nainen] olisi tullut, ja kyllä [naispastorin nimi] sen ymmärtää, ei 
millään muulla, vaan se on vastalause sille, että sitä saatiin jo tarpeek-
si naispappeuden vastustamisesta.262

Se oli ihan selvää, että minullekin tultiin sanomaan, että nyt äänes-
tetään kyllä naispappia. Ja varmaan kaikki äänestäjätkään eivät 

260 H19, MT/P, 74.

261 H13, MT/P, 45.

262 H9, MT/P, 97–101.
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uskoneet sitä, että nainen menee läpi. --- [Oli] semmoisia ryhmittymiä, 
kantavia voimia. Nyt yks mies on jo kuollut. Mutta hän sai koko kylän, 
että nyt äänestetään naista.263

Naispappeuskysymys oli noussut pintaan myös luottamushenkilöiden vaaleissa. 
Kahdessa tutkimusseurakunnassa osa virkakysymystä esillä pitänyttä puoltavaa 
ehdokasta oli saanut vaaleissa äänivyöryn. Kirkkoherranvaalien tavoin myös luotta-
muselinten vaalit olivat siis toimineet protestin väylinä ja tarjonneet perusseurakun-
talaisille kanavan saada äänensä kuuluville papin sukupuolta koskevassa kiistelyssä.

Protestihenki selvästikin kanavoitui meidän ryhmään. Meidän ryh-
män nimi oli tasa-arvon kirkko ja tausta, poliittinen ryhmä on dema-
rit, joka on kirkollisesti hyvin vähäinen vaikuttaja yleisestikin, mutta 
että nyt sitten kävi näin, että ryhmä kasvoi kuusinkertaiseksi.264

Ne ihmiset, jotka oli jotenkin vahvemmin tätä [torjujan] kantaa vas-
taan, niin nehän oli ihan ääniharavia ja se joukko, joka äänesti [tor-
jujan] tänne, eli ne seurakunta-aktiivit, ne tavallaan jäi vähän sitten 
häviölle. Meidän äänestysprosentti nousi hurjasti silloin, ett ihmiset 
todella läksi äänestään ja ne oli protestityyppiset sitten ne vaalit.265

Politiikka oli tuonut yhden lisäsäikeen naispappeusristiriitoihin. Aineistossa 
naispappeuden puoltaminen oli tyypillistä erityisesti poliittisen kentän vasemman 
laidan edustajille, lähinnä sosiaalidemokraateille, joilla naispappeuden puolusta-
misen tulkittiin nousevan puolueen aatemaailmasta ja olevan pitkälti tasa-arvo-, 
oikeudenmukaisuus- ja naiskysymys. Torjujat paheksuivat politiikan sekoittamista 
naispappeuskysymykseen. He näkivät poliittisin perustein vaikuttamisen kirkossa 
Raamatun auktoriteetin hylkäämisenä ja pitivät kirkollisen päätöksenteon politi-
soitumista maallisen arvomaailman tunkeutumisena kirkkoon. 

Demareillehan se on semmoinen aatteellinen kysymys selvemmin ja 
sen takia he kokee ehkä erityisen hankalana. [--] Täällähän demareilla 
on vahva kannatus [--] ja se osittain tämmöinen ideologinen kysymys 
myöskin. Täällä on tahoja, joita närkästyttää se, että minä, ja näinkin 
julkisesti ja korkealla profiililla ja suorin sanoin torjun. 266

Kirkossa on joukko ihmisiä, joiden side tähän kirkon uskonperintöön 
on perin outo ja jotka eivät tarkastele asioita dogman tai Raamatun 

263 H10, LH/P, 53.

264 H22, LH/P, 6.

265 H24, MT/P, 43.

266 H33, MP/T, 223.
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näkökulmasta, vaan ehkä jostain tämmöisestä humanistisesta näkö-
kulmasta tai suvaitsevuuden tai tasa-arvon tai muun vinkkelistä, tai 
oman poliittisen aatteensa kannalta. --- [eräs] sanoi, että hänelle tämä 
virkakysymys ei ole mikään, hän ei ollenkaan ajattele sitä Raamatun 
kannalta, vaan oman sosialidemokraattisen aatteensa kannalta.267

[Hän on] tämän sosialidemokraattisen ryhmän vetäjänä. Ja hänellä 
ei varsinaista seurakuntayhteyttä ole ollut koskaan, ett hän olisi ollut 
tämmöisten aktiivisen seurakunnan ihmisten joukossa ja kantanut 
vastuuta jostakin seurakunnan omasta asiasta. Mutta hän on nyt niin 
sanotusti poliittisella mandaatilla. --- Ja nyt he on tietysti löytäneet 
tämmöisen erinomaisen systeemin. Kun [nimiä] liittoutuu keskenään, 
niin niillä on siis seurakuntaneuvostossa enemmistö.268

Paikoin seurakuntalaisten äänestyskäyttäytyminen naispappeuskysymyksen vuoksi 
oli muuttanut poliittisia voima- ja valtasuhteita seurakuntien hallinnossa. Tämä oli 
tuonut lisäjännitteitä hallinnolliseen työskentelyyn ja toimijoiden välisiin suhteisiin.

En osaa sanoa onko tässä ollut poliittisia kuvioita tai muita olemassa. 
Jos ajattelee niitä ihmisiä, jotka selkeästi asettui kriittiselle puolelle 
suhteessa kirkkoherraan [torjuja], niin kyllä niitä oli kaikista poliitti-
sista ryhmistä, vaikka nyt sitten ne vetäjät selvästi nousi niitten omien 
ryhmien keulahahmoiksi ja esimerkiksi sosialidemokraateilla täällä oli 
muistaakseni parhaimmillaan kaksi tai yksi valtuutettua, niin ne nousi 
tässä tilanteessa kahdeksaan.269

Sitten tämä vaalikausi, alkuneuvottelut käytiin. Löytyi keskustan ja 
meidän ryhmän välillä yhteisymmärrys, miten keskeiset luottamus-
henkilöpaikat jaetaan. Ja olihan se vähän haavasta sitten, että tämä 
voisiko sanoa, että kirkkoherraa tukeva ryhmittymä, ne eivät nielleet 
sitten näitä uusia kuvioita ja sitten mentiin äänestykseen heti en-
simmäisessä valtuuston kokouksessa ja aika haavaiseksi se sitten jäi 
jotenkin.270

Konfliktinäkökulmasta on keskeistä, että haastateltujen näkemykset erkanivat 
siinä, onko perusseurakuntalaisten aktiivinen osallistuminen naispappeuskeskuste-
luihin toivottavaa. Torjujien mielestä naispappeuskeskustelua tulisi käydä ensisijai-

267 H23, MP/T, 278.

268 H4, MP/P, 113.

269 H21, LH/P, 49.

270 H23, LH/P, 10.
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sesti aktiiviseurakuntalaisten kesken ja heidän ehdoillaan. Perusseurakuntalaisten 
poissulkemista torjujat perustelivat näiden teologisen tietämyksen ohuudella.

Esimerkiksi valtuustossa on sellaisia henkilöitä, että ne tulee valtuus-
ton kokouksiin ja sitten ne öykkäröi siellä ja haukkuu [torjujaa] ja sen 
jälkeen lähtee pois. Ne ei käy jumalanpalveluksessa, ne ei osallistu mil-
lään tavalla seurakunnan muuhun toimintaan, rakentavalla tavalla. 
Niin heillä on sitten joku muu mielipide asiasta.271

Eikä se ole rakentava tapa lähteä näitä juttuja repostelemaan yleisen 
seurakunnan kanssa.272

Kehysanalyysin termein ilmaistuna torjujat halusivat kehystää virkakysymyksen 
vain uskonnollisesti ja myös rajata uskonnollisen kehystämisen niille, joilla heidän 
mielestään on siihen vaadittavat edellytykset.  Useimmat puoltajat sen sijaan lähtivät 
liikkeelle siitä, että kirkolla ei ole varaa olla kuuntelematta perusseurakuntalaisten 
näkemyksiä naispappeuskysymyksessä.

Jos me kerran halutaan, että tässä kirkossa pysyy ihmiset ja jos me 
halutaan pitää tämä kirkossakuulumisprosentti, niin meidän täytyy 
tuoda esille nimenomaan näitä positiivisia. Moni on kokenut hyvin 
vahvana just näitten naisten tuomana tämän, kun naisista tuli pappe-
ja, niin he on kokeneet että lämpöä [on tullut] näihin toimituksiin.273

Puoltajat näkivät naispuoliset pastorit merkittävinä kirkon profiilin nostajina ja 
pelkäsivät perusseurakuntalaisten mielipiteiden huomiotta jättämisen johtavan 
kirkon arvostuksen heikkenemiseen ja lisääntyneeseen kirkosta eroamiseen. Mo-
niulotteisemmaksi kysymyksen tekee se, että myös osa puoltajista koki perusseu-
rakuntalaisilta puuttuvan edellytykset ymmärtää naispappeuskysymystä riittävän 
syvällisesti kirkon omista lähtökohdista käsin. 

Aika raadollisella tavalla semmoiset ihmiset, jotka nyt eivät ole olleet 
mitenkään aktiivisesti seurakunnan toiminnassa mukana nousivat 
keskeisiksi tässä ja argumentoivat tasa-arvopykälällä tai naisasial-
la osallistumatta sitten tähän keskusteluun sillä tavalla, ilman että 
ymmärtäisivät, missä tämä kirkon sisällä tämä ongelma on, tai miten 
tämä virkakäsitysasia kuitenkaan menee.274 

271 H25, LH/T, 126.

272 H2, MT/T, 142.

273 H7, LH/P, 589.

274 H21, LH/P, 49.
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Aineisto osoittaa, että naispappeuskysymys oli noussut pintaan myös naispap-
peusvastaisiin herätysliikkeisiin kuuluvien seurakuntalaisten ja muiden kirkon 
jäsenten välillä. Konservatiivista uskontulkintaa edustavissa liikkeissä aktiivises-
ti vaikuttavien määrä on koko kirkon jäsenmäärään nähden melko pieni. Hanna 
Salomäki arvioi vuoden 2007 Gallup Ecclesiastica -tutkimuksen aineiston poh-
jalta varauksella tai torjuvasti naispappeuteen suhtautuvien kirkon jäsenten ko-
konaismääräksi kuitenkin noin 250 000 henkilöä. Naispappeuskysymyksen kan-
nalta heidän olemassaolonsa tekee merkittäväksi se, että nämä ihmiset ovat usein 
aktiiviseurakuntalaisia, joille kirkko tarjoaa tärkeän sosiaalisen viitekehyksen ja 
identiteetin rakennuspohjan. Salomäen mukaan viikoittain seurakunnan toimin-
taan osallistuvista naispappeuden torjuu joka kolmas ja kuukausittain osallistuvista 
viidesosa. Lisäksi Salomäki toteaa, että puolet naispappeuden torjujista jättäytyy 
pois naispastorin toimittamista jumalanpalveluksista.275

Herätysliikkeiden edustajat ovat monissa seurakunnissa myös keskeisiä vaikut-
tajia. Luottamushenkilöissä on melko paljon herätysliikkeisiin kuuluvia tai liikkei-
den vaikutuspiirissä olevia. Vuonna 2002 tehdyn kyselyn mukaan 40 prosenttia 
silloisista edustajista oli saanut vaikutteita naispappeusvastaisina tunnetuista evan-
kelisesta herätysliikkeestä ja noin viidesosa joko Kansalähetyksestä tai Suomen 
Raamattuopistosta.276 Huomionarvoista on myös, että esimerkiksi evankelisella 
liikkeellä ja Kansanlähetyksellä on aktiivista ja laajalle levinnyttä nuorisotyötä. Li-
säksi herätysliikkeet ovat muovanneet monien työntekijöiden ja seurakuntalaisen 
hengellistä ajattelua, vaikka liikkeeseen ei enää aktiivisesti kuuluttaisikaan.277 Myös 
haastatteluaineistossa oli nähtävissä, että herätysliikkeisiin kuuluvilla koettiin ole-
van seurakunnallisina vaikuttajina vahva jalansija.

Nämä aktiiviherätysliikeihmiset, niin ne porskuttaa kyllä. Ne haluaa 
olla osa tämän seurakunnan aktiiviporukkaa edelleenkin ja he tulee 
oleellisesti vaikuttamaan myös sitten, että mihin näitä kirkollisveroja 
tällä tasolla käytetään.278

Herätysliikkeiden rooli paikallisseurakunnissa vaihtelee suuresti sekä alueittain 
että seurakunnittain.279 Tutkimusseurakunnista yksi sijaitsi evankelisen ja kaksi 
viidennen herätysliikkeen vaikutuspiirissä. Yhdessä tutkimusseurakunnassa he-
rätysliikkeiden olemassaoloa ei juurikaan tuotu esiin lukuun ottamatta torjujan 

275 Salomäki 2010, 88–89. 

276 Aroharju 2004, 25–26. 

277 Ks. esim. Kirkko muutosten keskellä 2004, 329–342.

278 H22, LH/P, 298.

279 Monikasvoinen kirkko 2008, 239–258.
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yhteyksiä Paavalin synodiin. Yhdellä haastattelupaikkakunnalla toimi aktiivisesti 
Luther-säätiö. Tutkimusseurakunnissa herätysliikkeiden vaikutus naispappeus-
kysymyksessä ilmeni sekä näkyvinä ristiriitoina että vaikeammin havaittavina 
asennetason jännitteinä kuten naispappeusvastaisena ilmapiirinä. Esimerkkejä 
selkeästi havaittavista konflikteista olivat tilanteet, joissa paikallinen herätysliike-
väki oli protestoinut naispastoreiden työntekijöiksi valitsemista vastaan. Toisessa 
seurakunnassa protestin yksi ilmenemismuoto oli ollut kirkkoherraan kohdistuva 
sanallinen painostus:

Ensin sain päälleni nämä evankeliset, kun tänne otettiin nainen ja nyt 
viime aikoina sitten ne, jotka katsovat, että näitten, jotka eivät nais-
pappeutta hyväksy, niitten aika kirkossa saisi olla jo ohi.280

Yhdessä tutkimusseurakunnassa torjujien mielenilmaukset olivat ilmenneet 
epäsuorasti hallinnollisen työn vaikeuttamisena. Torjujat eivät itse olleet valmiita 
myöntämään naispappeusvastaisuutta toimintansa vaikuttimena, mutta kaikki ky-
seisessä seurakunnassa haastatellut puoltajat olivat yksimielisiä siitä, että kyse oli 
nimenomaan naispastorin valituksi tulemisen synnyttämästä kapinasta. Taustalla 
tulkittiin olevan myös torjujien katkeruutta siitä, että heidän oma kandidaattin-
sa oli hävinnyt vaaleissa naiselle. Sukupuolikysymys näyttikin nousseen vaaleissa 
keskeiseksi teemaksi.

Minä luulen vaan, että se on vaan tämä katkeruus, joka pani perusta-
maan [torjujille omaa toimintaa], että hävittiin [naiselle vaaleissa]. Se 
on vielä pahempi se katkeruus, kun se oli niin pienen päässä.281

He [torjujat] tunkeutuivat näihin päättäviin elimiin. Ja mitä kirk-
koherra on antanut ymmärtää, niin kyllä siinä aikamoinen sota piti 
käydä, kun jotain päätöksiä piti tehdä, niin heillä oli selvä kanta, että 
se pitää kumota.282

Että ei riidellä tästä virkakysymyksestä näin pöydän yli, vaan sitten 
heitetään kapuloita kaikkiin mahdollisiin rattaisiin. Sehän vie kaikkien 
resurssia ja voimavaroja ja motivaatiota.283 

280 H15, MP/P, 66.

281 H10, LH/P, 137.

282 H9, MT/P, 113.

283 H13, LH/P, 274.
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Ristiriitoja olivat synnyttäneet myös herätysliikkeiden edustajien vierailut paikal-
lisseurakuntiin. Monissa seurakunnissa on ollut vakiintuneena käytäntönä asettaa 
vierailujen yhteydessä vuoroon miespuoliset papit. Kiistoja olivat synnyttäneet nais-
pastoreiden siirtäminen pois heille jo merkityistä työvuoroista sekä periaatteelliset 
erimielisyydet siitä, onko työvuorojen laatiminen sukupuolen perusteella tällaisissa 
tilanteissa hyväksyttävää.

Erimielisyyksiin herätysliikeväen ja muun seurakunnan välillä oli törmätty myös 
laajemmissa, periaatteellisissa linjakysymyksissä. Yhdessä tutkimusseurakunnas-
sa oli selkeästi nähtävissä, että konservatiiviset herätysliikkeet olivat muovanneet 
seurakunnan profiilia ja yleistä asenneilmapiiriä torjujille myönteiseksi. Kun seu-
rakuntaan oli valittu luottamushenkilöiksi uudistusmielisiä henkilöitä, jotka olivat 
tarttuneet sukupuolten välisessä tasa-arvossa havaitsemiinsa epäkohtiin, tämä oli 
johtanut avoimen konfliktin puhkeamiseen. Tämäntyyppisissä tilanteissa nais-
pappeuskysymys vaikutti toimineen myös laajempien arvokonfliktien näkyväksi 
tekijänä. Naispappeuskiistojen taustalla oli usein myös muita näkemyseroja kuten 
erilaisia käsityksiä oikeasta uskon tulkinnasta, erilaisia seurakuntakäsityksiä sekä 
eriäviä näkemyksiä siitä, mihin suuntaan seurakuntien tulisi kehittää toimintaansa 
ja suunnata resursseja. 

Kun meillä tällä kirkonmäellä on ollu perinteisesti niin vahvasti täm-
mönen viidennen herätysliikkeen linja, herätyskristillinen linja.[---] 
Ja nyt sitten tämmöinen arviointi, että henkilökohtaisesta parannuk-
sesta ei saisi puhuakaan ja, tai niinkun minä sen nyt sitten tulkitsin ja 
kärjistänkin ehkä. Että seurakunta on vaan nyt jonkunlainen hyvien 
asioitten, hyvien harrastusten paikka, mutta että ei sillä tarvitse olla 
niin kovin syvällisesti mitään hengellistä ja uskonelämään liittyvää 
asiaa.284 

Virkakysymyksestä oli muodostunut myös kirkollisille järjestöille myönnettävän 
taloudellisen tuen perusteiden määrittäjä. Voimakkaimmin naispappeutta puolta-
vat olivat ajaneet taloudellisen tuen poistamista järjestöiltä, joissa naispappeutta ei 
hyväksytä. Tämä oli herättänyt vastustusta maltillisissa naispappeutta puoltavissa 
seurakuntalaisissa ja työntekijöissä. Yhteistyön katkaisemisen herätysliikkeiden 
kanssa nähtiin repivän seurakunnan identiteetin kannalta merkittäviä perinteitä 
ja henkilösuhteita sekä vahingoittavan seurakuntaa.

Tiedetään, mihin tässä seurakunnassa uskotaan ja miksi täällä teh-
dään mitä tehdään, miksi on tärkeätä, ett me kerätään kolehtia omille 
nimikkoläheteille. Se on arvo sinänsä, että meillä on monta sellaista, 

284 H4, MP/P, 69–73.
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jotka on kastettu tässä seurakunnassa ja ne on saaneet kasvaa ja nyt 
nämä vanhemmat ihmiset saa lähettää niitä ja tukee. Se on siis tosi iso 
arvo eikä hajoteta sitä pohjaa. Ett se on tämä vini vede et impera ollu 
nyt näiden luottamushenkilöitten taustalla, että haluavat hajottaa ja 
hallita.285

Osa puoltajista näki torjujien hyödyntävän kirkossa saamaansa huomiota. Julki-
suudessa avoimesti naispappeusvastaiseksi profiloituneiden ryhmittymien uskottiin 
tarkoituksellisesti pysyttäytyvän kirkossa pitkälti sen vuoksi, että erotessaan ne 
menettäisivät nosteen, minkä jatkuva konflikti kirkon kanssa heille antaa.

Jos ne eroaa, niin niistä tulee hyvin marginaali-ilmiö, johon kukaan ei 
kiinnitä enää mitään huomiota. Onhan meillä jo kaks tämmöistä va-
paata luterilaista seurakuntaa, jotka ei kuulu meidän evankelis-lute-
rilaiseen kirkkoon. Niistä ei kukaan tiedän mitään, koska sen jälkeen, 
kun ne muodostaa sen oman jutskansa, niin ei niistä ei ole kukaan 
kiinnostunut. Kaikki vaan ajattelee, ett ai jaa, se on se harhaoppinen 
tai sitten se omalla lailla ajatteleva porukka. Mutta niin kauan, kun 
ne pysyy hampaat irvessäkin tässä evankelis-luterilaisessa kirkossa, 
niin kauan niihin joudutaan kiinnittämään huomiota, niin kauan, että 
protesti on kuuluvilla.286

Suhtautuminen naispappeuteen on nostanut uudelle tavalla esiin kirkossa pit-
kään tiedostetun jännitteen erilaisten seurakuntanäkemysten ja jäsenyyteen sitoutu-
misen tapojen välillä. Samaa tematiikkaa käsittelevät Eila Helander ja Kari Kopperi 
uskovaisuuden käsitettä pohtivissa artikkeleissaan, jotka on julkaistu marraskuussa 
2006 järjestetyn STKS:n symposiumin ”Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa” 
pohjalta. Molemmat toteavat 2000-luvun kirkon olevan kriittisessä taitekohdassa, 
jossa nopeasti maallistuva moderni yhteiskunta pakottaa kirkon tarkistamaan suh-
dettaan jäsenistöönsä. Sekä Helander että Kopperi kehottavat ottamaan vakavasti 
jäsenet, jotka osallistuvat harvoin uskoa ja perinteitä ylläpitävän kirkon toimintaan, 
mutta jotka tästä huolimatta haluavat olla eri tavoin liittyneinä kirkkoon. Helander 
toteaa kansankirkkomallin mahdollistavan nykyihmiselle riittävän monipuolisen 
uskonnollisen identifikaation kirkon sisällä. Kirjoittajat toteavat myös, että erilais-
ten jäsenten tasaveroinen identifioituminen kirkkoon ei onnistu ilman jäsenyyden 
teologian pohdintaa ja määrätietoista strategista työskentelyä, jotta kuva siitä, kuka 
on kirkossa oikealla tavalla uskovainen, muuttuu.287

285 H6, NP, 530.

286 H22, LH/P, 330.

287 Helander 2007, 147–159; Kopperi 2007, 160–170.



95

4. VIRKANÄKEMYSEROT TYÖYHTEISÖLLISENÄ 
KYSYMYKSENÄ

4.1. Yhteisödynaaminen kehys

Yhteisödynaamisessa kehyksessä naispappeusristiriitoja lähestyttiin seurakuntayh-
teisöjen sisäisestä dynamiikasta käsin. Tarkastelun keskiöön nousivat toimijoiden 
väliset suhteet, vuorovaikutus ja persoona. Syitä ja ratkaisuja naispappeuskiistoihin 
etsittiin keskeisten toimijoiden persoonista, työyhteisöjen henkilösuhteista, johta-
juudesta ja toimintakulttuurista. Yhteisödynaamisessa kehyksessä tarkastelunäkö-
kulma oli yleensä paikallinen. Yksittäisten toimijoiden osuutta kiistojen synnyssä ja 
ratkaisemisessa painotettiin. Tässä kohtaa yhteisödynaaminen kehystäminen erosi 
pragmaattis-hallinnollisesta kehystämisestä, jossa kiistoja tarkasteltiin yleensä ko-
konaiskirkollisesti. Yhteisödynaaminen kehystäminen oli tavanomaisinta naispap-
peutta puoltaville seurakuntien työntekijöille. Kehyksessä liikuttiin naispappeuskiis-
tojen tunnevaltaisimmilla tasoilla siksi, että asianosaisten persoona ja toimijoiden 
väliset suhteet miellettiin keskeisiksi kiistojen syntyyn vaikuttaneiksi tekijöiksi. 

Yhteisödynaamisessa kehyksessä naispappeuskiistojen ensisijaisina ratkaisu-
malleina nähtiin rauhanomaiset keinot, kuten keskinäinen kunnioitus ja suvait-
sevaisuus sekä dialoginomainen vuoropuhelu. Ristiriitaisena kuitenkin näyttäytyi 
se, että usein puoltajat tarjosivat ratkaisuiksi myös pragmaattis-hallinnolliselle ke-
hykselle tunnusomaisia normeja ja sääntöjä.288 Tältä osin näiden kahden kehyksen 
välillä oli siis päällekkäisyyttä ja liukumista kehyksestä toiseen. Selitys näyttäisi 
löytyvän ihanteiden ja todellisuuden välisestä kuilusta. Vaikka yhteisödynaamisesti 
kiistoja kehystävät puoltajat pitivät ideaaliratkaisuna ristiriitojen rauhanomaista 
ja paikallista ratkaisemista, käytännössä he olivat päätyneet kannattamaan koko-
naiskirkollisia hallinnollisia toimia todettuaan, ettei ratkaisujen etsiminen paikal-
listasolla ja neuvottelemalla tuo ulospääsyä lukkiutuneisiin ja pitkään jatkuneisiin 
kiistatilanteisiin.289

Yhteisödynaamiselle kehykselle oli leimaa-antavaa tunteenomaisuus ja irratio-
naalisuus. Hyvät henkilösuhteet asetettiin usein tiukan periaatteellisuuden edelle. 
Alla lainatun naispuolisen pastorin mielipide on osuva esimerkki tästä: Yhtäältä 

288 H3, LH/P, 262; H9, MT/P, 389; H15, MP/P, 322; H20, MT/P, 431; H24, MT/P, 407; H36, MT/P, 320.

289 H6, NP, 488.



96

NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

haastateltava piti tärkeänä sitä, että kiistat ratkaistaan säädöstasolla ja kirkkoon 
saadaan kaikkia koskeva yhteistyövelvoite.

Minä olen aika pitkään ajatellut, että pitää suvaita molempia nä-
kökantoja. Mutta nyt, kun tämä naispappeus on kumminkin jo näin 
kauan ollut voimassa, niin kyllä minulle on tullut vähän jyrkempi ajat-
telutapa, että minä ajattelen, ett ne, jotka nyt tämän lainsäädännön 
aikana on lähteneet papeiksi, niin niiltä vois edellyttää myös, että kun 
he tietävät, ett meillä on sekä nais- että miespappeja kirkkojärjestyk-
sen mukaan, että he joko tosiaan hyväksyvät sen tilanteen ja toimivat 
yhdessä niin naisten kuin miestenkin kanssa tai sitten hakeutuvat 
johonkin muuhun kuin kirkon virkaan.290

Toisaalta haastateltava toteaa, että ei haluaisi pakottaa omassa seurakunnassa tor-
juvia pappiskollegojaan, jotka olivat saaneet pappisvihkimyksen naispappeuden 
toteutumisen jälkeen, yhteistyöhön kanssaan.

Jos minä nyt ajattelen omaa seurakuntaa, ajattelisin, että jos täm-
möisessä keskinäisen kunnioituksen hengessä voidaan jatkaa, niin 
en minä näitä torjujia lähtisi pakottamaan siihen, että heidän täytyy 
tulla minun kanssani jumalanpalvelusta toimittamaan, että jos he ei 
siihen omantuntonsa puolesta voi lähtee.291

Yhteisödynaamisessa kehyksessä naispappeuskysymystä pidettiin ensisijai-
sesti työhyvinvointi- ja johtajuuskysymyksenä. Kiistoja tarkasteltiin yksittäisten 
työntekijöiden ja työyhteisön toimivuuden näkökulmista. Kehyksessä korostettiin 
esimiesten vastuuta kiistojen synnyssä ja niihin puuttumisessa – tai puuttumat-
tomuudessa. Naispappeuskysymys miellettiin keskeiseksi myös kirkon imagon ja 
uskottavuuden kannalta. Sekä puoltajat että torjujat olivat huolissaan siitä, että 
pitkään jatkunut kiistely vahingoittaa kirkon julkisuuskuvaa. Yhteisödynaamisel-
le kehykselle ominaista irrationaalisuutta kuvastaa se, että monet puoltajat olivat 
valmiita omissa seurakunnissaan antamaan tilaa maltillisille torjujille huolimatta 
siitä, että he tiedostivat suvaitsevaisuuden torjujia kohtaan leimaavan kirkkoa nais-
pappeusvastaiseksi ja etäännyttävän monia seurakunnista.

290 H17, NP, 86.

291 H17, NP, 86.
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4.2. Sosiaaliset tekijät ristiriitojen taustalla

4.2.1. PERSOONA JA HENKILÖSUHTEET

Torjujien persoonan merkitys

Yhteisödynaamisessa kehyksessä naispappeuskiistojen tulkittiin olevan pitkälti 
persoonasidonnaisina. Puoltajien haastatteluissa korostui naispappeuden torjujien 
persoonan merkitys kiistojen synnyssä. Puoltajien kuvausten pohjalta jaoin torjujat 
heidän persoonallisuuden piirteidensä perusteella kolmeen ryhmään: (1) jyrkkiin, 
(2) miellyttäviin ja (3) ristiriitaisiin.

Jyrkkiä torjujia kuvailtiin aineistossa muun muassa jäykiksi, taipumattomiksi 
ja peräänantamattomiksi.

Se oli sellaista sanankäyttöä sieltä vastustajien puolelta, että sitä ei 
normaali ihminen voi ymmärtää. Että käyttäisin sanaa paha ihminen. 
Että kukaan voi toiselle ihmiselle puhua noin.292

Äärimmillään jyrkkien torjujien käytöstä luonnehdittiin jopa asiattomaksi, ja hei-
dän toimintansa vaikuttimina saatettiin pitää tarkoituksellista vahingoittamisen-
halua.293 Tämäntyyppiset torjujat olivat naispappeuskannoissaan hyvin ehdottomia 
ja mustavalkoisia. Näkemysten tiukkuuden tulkittiin olevan yhteydessä persoonan 
rakenteeseen ja selityksiä etsittiin psykologisista tekijöistä. Osa haastatelluista piti 
jyrkkyyttä ja ehdottomuutta hauraan persoonan suojana ja persoonaa koossapitä-
vänä voimana.

Minä olen sanonut sen joillekin näille, että minun mielestä siinä on 
kyse kasvatuksesta ja jonkinlaisesta persoonallisuuden rakenteesta, 
tämmöisestä, ett ei pysty muuttamaan yhtään omia ajatuksiaan. Ja 
jos vähänkin alkaisi ajattelemaan toisella tavalla, tuntuu, että joku 
hajoaisi.294

292 H12, MT/P, 65.

293 H3, LH/P, 66; H6, NP, 89; H11, NP, 145; H13, LH/P, 89, 173, 201.

294 H6, NP, 121.
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Hänellä on kaikessa jäänyt tämmöinen hyvin ahdas kristillisyys, ett 
siitä ei voi joustaa. En tiedä onko se sitten suoja persoonalle, että se 
pitää koossa sen.295

[Hän on] siinä uskonvakaumuksessaan sellainen, ett, minä olen sano-
nut, että se nousee siitä hänen persoonastaan käsin.296

Tutkimusseurakunnissa, joissa oli ajauduttu ristiriitoihin jyrkkien torjujien kanssa, 
puoltajat tarkastelivat konflikteja yleensä melko yksimielisesti torjujien persoonasta 
käsin.297 Vastavuoroista kanssakäymistä torjujien kanssa pidettiin vaikeana, ja kon-
fliktitilanteille oli tunnusomaista neuvottomuus ja tunne umpikujaan ajautumisesta. 
Toimivia ratkaisumalleja ei useinkaan koettu olevan.

Ja vaikka on kuinka moneen kertaan puhuttu, niin ei se mitään vai-
kuta heihin, koska heillä on totuus. Ja silloin kun on totuus hallussa, 
kaikki keinot on luvallisia.298

Siltä [torjujien] puolelta tämä oli vähän turhan yltiöpäistä. Ihan sama, 
mikä oli siinä Huovisen Eeron hommassa. Että samaan se kaatui 
täällä.299

Puoltajien asennoitumista jyrkkiä torjujia kohtaan leimasi tiukkuus. Torjujat miel-
lettiin yhteisöjen norminrikkojiksi, joiden odotettiin sopeutuvan yhteisesti sovit-
tuihin sääntöihin. Sanktioita pidettiin oikeudenmukaisena seurauksena normien 
rikkomisesta, ja parhaana ratkaisumallina nähtiin torjujien poistuminen yhteisöistä 
yhteisen edun vuoksi.

Heissä on tämmöisiä [nimiä], jotka saisi perustaa oman kirkon minun 
mielestäni ja lähteä.300

Minusta semmoiset, jotka ei sopeudu tähän, niihin päätöksiin, joita 
kirkolliskokous on tehnyt, niin minun mielestä ne saisi mennä meno-
jaan, perustaa semmoiset puljut kuin tykkää, olla siellä ihan niin päin 
kuin tykkää.301

295 H7, LH/P, 153.

296 H6, NP, 89.

297 H3, LH/P, 66; H5, NP, 89; H7, LH/P, 145; H11, NP, 41; H15, MP/P, 234; H21, LH/P, 97; H38, LH/P, 13.

298 H11, NP, 41, 153.

299 H13, LH/P, 109.

300 H15, MP/P, 226.

301 H24, MT/P, 387.
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Hyvin toisenlaisissa asetelmissa liikuttiin torjujien kanssa, joiden persoona ko-
ettiin pääosin myönteisenä. Tällaisia torjujia kuvailtiin muun muassa solidaarisiksi, 
miellyttäviksi ihmisiksi, hyviksi työtovereiksi ja usein myös tiedollisesti ja taidol-
lisesti päteviksi työntekijöiksi.302 Naispappeuskysymyksessä puoltajien asennoitu-
minen tämäntyyppisiin torjujiin oli huomattavasti hyväksyvämpää ja sallivampaa 
kuin persoonaltaan ja toimintatavoiltaan jyrkkiin torjujiin. Torjuvan näkemyksen 
ei useinkaan koettu nousevan esiin työn tekemistä ja kanssakäymistä häiritsevänä 
tekijänä, vaan se saatettiin jopa unohtaa. 

Nämä [torjujat] niin he ovat hyviä työkavereita ja kaikin puolin muu-
ten esimerkillisiä, että jos he olisikin jollain lailla radikaaleja tai jotain 
muuta, niin voisi omakin asenne tulla erilaiseksi, mutta kun kaikki 
muut asiat rullaa, niin se tavallaan tässä arjessa unohtuu.303

Siinä missä persoonaltaan jyrkiksi määriteltyjä torjujia kohdeltiin yleensä tiukasti ja 
heidän odotettiin noudattavan yhteisiä sääntöjä, olivat monet puoltajat valmiita te-
kemään tilaa miellyttävien torjujien vakaumukselle. Asennoitumisessa miellyttäviin 
torjujiin näkyikin yhteisödynaamiselle kehykselle ominainen epäjohdonmukaisuus. 
Yhtenä esimerkkinä on yhdenmukaisten kriteerien puuttuminen päätöksenteossa. 
Muun muassa työhönottotilanteissa torjujien naispappeusvastaisuuteen oli saatettu 
suhtautua henkilöstä riippuen hyvin eri tavoin.

Tiedän yhden työntekijän, joka vastusti hirveästi [torjujan] tuloa tän-
ne ja nimenomaan tämän [naispappeus]kannan takia. Kuitenkin hän 
oli ja on vankkumaton [toisen torjujan] kannattaja ja teki käsittääkse-
ni vaalityötä ja muuta tämmöistä. Että se on ristiriidassa, mutta siinä 
tulee tämä ihmisen persoona esille.304 

Eräässä tutkimusseurakunnassa osa haastatelluista, jotka pitivät torjuvien työnte-
kijöiden naispappeusvastaisuutta ongelmana, olivat aiemmin olleet kannattamassa 
heidän työntekijöiksi valitsemistaan, koska olivat arvioineet heidät muita hakijoita 
pätevimmiksi ja taitavimmiksi.305 Valitsemishetkellä persoona sekä kyvyt ja taidot 
oli siis asetettu torjuvan näkemyksen edelle, eikä mahdollisia ongelmia ollut joko 
ymmärretty tai haluttu tiedostaa.

302 H6, NP, 169; H18, LH/P, 79.

303 H20, MT/P, 118.

304 H19, LH/P, 318.

305 H18, LH/P, 67; H20, MT/P, 142.
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Eikä koskaan [paikkakunta] kirkkovaltuusto olisi valinnut [nimi] kap-
palaiseksi, ellei hänen persoonansa olisi noussut yli virkakysymyksen. 
Hän on muuten luterilainen pappi ja häntä ei voi pitää äärimmäisyys-
ihmisenä, persoonana eikä teologisesti.306

Kyseisessä seurakunnassa torjujan naispappeusvastaisuus oli myöhemmin aiheut-
tanut jännitteitä sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten keskuudessa.307

 Miellyttävät torjujat jakoivat haastateltujen mielipiteitä. Osa nosti naispap-
peusnäkemyksen persoonan edelle ja piti ongelmana sitä, että torjujien kielteinen 
kanta naispappeuteen peittyy miellyttävän persoonan taakse.308 Osa taas oli valmis 
ohittamaan torjuvan näkemyksen henkilön muiden ominaisuuksien vuoksi. Nämä 
haastatellut keskittyivät korostamaan torjujien vahvuuksia työntekijöinä ja ihmisi-
nä, eivätkä pitäneet naispappeusvastaista kantaa häiritsevänä. Jotkut olivat epävar-
moja suhtautumisestaan. He kokivat hämmentävänä miellyttävän persoonan ja tiu-
kan naispappeuskannan välisen ristiriidan ja olivat epätietoisia siitä, miten pitkälti 
miellyttävien torjujien naispappeusvastaiselle vakaumukselle olisi hyvä antaa tilaa.

Ovat hirveän ihania ihmisiä ne [nimiä], minä juttelen kun ne tulevat 
kaupassa vastaan ja kaikkea. Mutta tässä asiassa nyt menevät näke-
mykset ristiin. Kuitenkin olen sitä mieltä, että jokaisen pitäisi saada 
pitää oma mielipiteensä, mutta täytyy osata joustaa ja tietää missä on 
järki tässä asiassa. Minulla on omatunto ja siihenhän nämä naispap-
pivastustajat vetoavat siihen omatuntoon. He eivät voi toimia oma-
tuntoonsa vastaan. Että niin, mikä sitten…[pitäisi tehdä]?309

Tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Että ne käyttäytyy niin hienosti 
nuo [torjujat]. He tekevät niin hyvin sen työnsä, ett minä en ainakaan 
sen perusteella sano yhtään mitään. Minä tiedän paljon ongelmalli-
sempiakin ihmissuhteita. Mutta, sitten se ongelma tulee tässä vastaan, 
ett ei tule [yhteisiin tilanteisiin naispappien kanssa].310

Aineistoni pohjalta näen, että työyhteisöjen sisäisen dynamiikan näkökulmasta 
miellyttävät torjujat olivat haasteellisempia kuin jyrkät torjujat. Jyrkistä torjujista 
oli usein muodostunut työyhteisöille ikään kuin yhteinen vihollinen, joihin suhtau-
tuminen oli saattanut jopa lujittaa sisäistä yhtenäisyyttä. Sen sijaan miellyttävät 
jakoivat mielipiteitä ja koettelivat työyhteisöjen jäsenten keskinäisiä suhteita. Osa 

306 H15, MP/P, 130.

307 H18, LH/P, 67; H20, MT/P, 142, 150, 326, 334.

308 H18, LH/P, 39.

309 H3, LH/P, 242.

310 H6, NP, 81.
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piti oikeudenmukaisena tilan raivaamista torjujien vakaumukselle työjärjestelyin, 
osalle juuri tilan antaminen ja työjärjestelyt olivat ongelman ydin. Yhteisödynaa-
misessa kehyksessä kiistelyn ytimessä olivatkin useimmiten torjujille annettavan 
toimintavapauden rajat. Haasteeksi koettiin myös miellyttävien torjujien seurakun-
nasta ulkopuolisille antama kuva. 

Julkisuuteen päin se on erittäin huono asia, koska kyllä minä itse 
ajattelen, ett eihän se nykypäivää ole, tätä päivää ja tätä kirkkoa, ett 
näin on [yhteistyötä ei tehdä naispappien kanssa]. Ulospäin se näyt-
tää pahalta. Ilman muuta se näin on, enkä sillä tavalla sitä hyväksy. 
Mutta sitten taas siinä tulee se, että niin monet asiat hoituu, että meillä 
ei kuitenkaan ole tämmöistä kiihkoa täällä sisällä, että se ei ole sitä 
meidän arkipäivää.311

Osa niistäkin haastatelluista, jotka olivat itse valmiita tekemään työyhteisöissä tilaa 
torjujien vakaumukselle, kokivat torjujien yhteistyötä kieltäytymisen syövän seu-
rakunnan uskottavuutta julkisuudessa.

Muutamissa tapauksissa torjujien persoona oli koettu ristiriitaiseksi. Tällöin 
torjujia pidettiin yhtäältä äärimmäisen jyrkkinä ja ehdottomina, toisaalta vilpittö-
minä ja hyvää tahtovina. Suhtautuminen tämäntyyppisiin torjujiin poikkesi jyrkkiin 
torjujiin suhtautumisesta siinä, että vaikka heidän naispappeusvastaisuuttaan ei 
hyväksytty ja se koettiin häiritsevänä, torjujat nähtiin oman taustansa ja viiteryh-
mänsä uhreina, ja vallitseva asenne heitä kohtaan oli sääli ja ymmärrys tiukkuuden 
ja periaatteellisuuden sijaan.312 Tämäntyyppisten torjujien mainittiin usein jääneen 
seurakunnissaan yhteisöjensä ulkopuolelle. Seurakuntalaiset eivät useinkaan ha-
lunneet heitä kirkollisiin toimituksiin, ja osallistuminen heidän johtamiinsa juma-
lanpalveluksiin oli vähäistä. 

Ja häntä [torjujaa] osoitellaan koko ajan sormella ja syyllistetään 
ja hän sanoo, että kaikista pahinta on se, että hän on niin kun koko 
seurakunnan ulkopuolella. Ett häntä ei kerta kaikkiaan kirkollisiin 
toimituksiin kukaan halua. Ett se syö häntä niin kun eniten. Ja siihen 
on tietysti vaikea sitten sanoa mitään lohdullista.313

Aineisto osoittaa, että työyhteisöissä ristiriitaisia tunteita herättäneitä torjujia 
usein suojeltiin. Suojeleminen ilmeni esimerkiksi tietoisena pyrkimyksenä välttää 

311 H20, LH/P, 258, 262.

312 H36, MT/P, 210; H38, LH/P, 33, 93.

313 H35, LH/P, 87.
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konflikteja. Keskustelemista naispappeudesta saatettiin karttaa ja torjujille vastak-
kaisia mielipiteitä erityisesti monissa moraalisissa kysymyksissä peitellä.

Vältän sitä, että en sano ehkä sitä omaa mielipidettäni, enkä ole sitä 
tähän päivään mennessäkään sanonut. Minä en tiedä, että onko hä-
nellä [torjujalla] sellainen käsitys, että minä olen samaa mieltä hänen 
kanssaan. Mutta sitä tulee välteltyä sitä asiaa.314

Meillä on kuitenkin hyvä ja luottamuksellinen työsuhde ollut, niin ei 
sitä halua rikkoa ja särkeä. Ja kyllä minä kunnioitan hänen [torjujan] 
mielipidettään, että hän on vahvasti sitä mieltä, mitä hän on. Ett ei 
halua sillä lailla riitauttaa.315

Tässä kohtaa ilmeni yhteisödynaamiselle kehystämiselle tyypillinen lähestymistapa, 
jossa työyhteisön harmonisia ihmissuhteita ja hyvän työilmapiirin säilyttämistä 
pidettiin tiukkaa periaatteellisuutta tärkeämpänä. Seurakunnissa, joissa torjujat 
herättivät ristiriitaisia reaktioita, naispappeuskysymyksestä oli usein muodostunut 
tabu, josta ei sanattomasta sopimuksesta puhuttu yhteisesti. Tunnusomaista oli 
seurakuntien toiminnan halvaantuminen, aloitteellisuuden puute ja vähäinen usko 
muutoksen mahdollisuuteen.316

Seurakunnan toiminta kuihtui ja alkoi olla luottamushenkilöillekin sel-
lainen rasittava, että siitä luottamushenkilöiden uupumus tässä ympy-
rässä oli selvästi nähtävissä. Kokoukset oli hyvin apaattisia ja ei ollut 
mitään iloisia asioita ollenkaan, pelkkää seurakuntalaisten valitusten 
välittämistä.317

Joskus työyhteisöjen lukkiutuneisiin tilanteisiin olivat ensimmäisinä puuttuneet 
seurakuntalaiset. Ristiriitaisia tunteita herättäneiden torjujien suhteen parhaana 
ratkaisuna pidettiin usein sitä, että torjujat itse jättäisivät seurakunnat. Tätä pidettiin 
tärkeänä paitsi yhteisön edun, myös torjujien oman hyvinvoinnin vuoksi.

Olen jo pitkään toivonut ja hänelle [torjujalle] sanonutkin henkilö-
kohtaisesti, että hänellä pitäisi olla joku sellainen työ, jossa hän vois 
olla oma itsensä enemmän ja päteä ja saisi kunnioitusta ja saisi olla 
omiensa joukossa. Että hänelläkin olisi semmoinen kunnon elämä, 

314 H36, MT/P, 41.

315 H36, MT/P, 49.

316 H38, LH/P, 69, 86.

317 H35, LH/P, 7.
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arvostettu paikka. [---] Kuitenkin haluaisi, että ei kukaan joutuisi kär-
simään. Että jokaisella näillä naispappeuden vastustajilla on se oma 
taustansa. Jostakin syystä se on tullut sitten, onko se tullut perimänä 
vai opittuna vai mikä siinä on niin kun taustalla.318

Puoltajien asennoitumista miellyttäviä ja ristiriitaisia torjujia kohtaan on kiin-
nostava tarkastella Paul Sullinsin tutkimustuloksia vasten. Sullins väittää, että 
naisiin seurakunnissa kohdistuva vastustusta ei pystytä tyhjentävästi selittämään 
esimerkiksi kulttuurisilla tai organisatorisilla tekijöillä, vaan seurakuntia tulisi tar-
kastella perheen analogian kautta. Hänen mukaansa seurakunnat pelkäävät nais-
pappeuden vuoksi syntyvien konfliktien haavoittavan seurakuntaa ennen kaikkea 
sosiaalisesti, ”perheenä”, eikä niinkään organisatorisesti. Sullins toteaa, että saavut-
taakseen päämääränsä organisaatioiden on joskus pakko ottaa riskejä resurssien 
hukkaamisessa. Toisin toimiminen olisi organisaatiolle irrationaalista. Perhe taas 
tekee valintoja ennen kaikkea kaikkien jäsentensä säilyttämisen ja hyvinvoinnin 
näkökulmista välittämättä siitä, miten tuottavia tällaiset päätökset ovat. Perhees-
sä ollaan organisaatioita valmiimpia sietämään jäsenten erilaisia, ristiriitaisia ja 
irrationaalisia taipumuksia. 319 Näen perheen analogian osin selittävän sitä, miksi 
sosiaalisen harmonian säilyttäminen oli monille haastatelluille niin keskeinen arvo 
ja miksi tutkimusseurakunnissa oli valmiutta sietää torjujien erilaisuutta siitäkin 
huolimatta, että heidän toimintansa nähtiin johtavan naispappien syrjintään sekä 
lisääntyneeseen kirkosta eroamiseen ja kirkkoon kohdistuvaan kritiikkiin.

Puoltajien persoonan merkitys

Puoltajien näkökulmasta torjujien persoonaa pidettiin siis keskeisenä tekijänä nais-
pappeuskiistoissa. Millaisena sitten näyttäytyi naispappeuden puoltajien ja naispas-
toreiden persoonan merkitys? Naispuolisten pastorien osalta on tärkeää huomioida, 
että tämän tutkimuksen aineistossa naispappeuskiistojen keskeisimmät toimijat 
olivat yleensä muita kuin naispuolisia pastoreita, useimmiten puoltavia luottamus-
henkilöitä ja naispappeuden torjujia. Aineiston viidestä tutkimusseurakunnasta 
kahdessa ei tutkimushetkellä ollut lainkaan naisia pappeina. Seurakunnassa, jossa 
kiistat haastatteluhetkellä kytivät lähinnä pinnan alla, työskenteli yksi naispuolinen 
pappi, jonka persoonaa leimasi korostunut sovinnonhakuisuus. Sekä hän itse että 
muut haastatellut, torjujat mukaan luettuina, pitivät naisen persoonaa ja asennetta 
selittävänä tekijänä sille, että kiistely ei ollut puhjennut avoimeksi konfliktiksi.320

318 H36, MT/P, 294, 334.

319 Sullins 2000, 243–266. 

320 H17, NP, 178; H18, LH/P, 47.
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Se on ihan varma, että paljon vaikeampi tilanne olisi seurakunnassa, 
jos [naispastori] olisi ollut innostamassa ja antanut lausuntoja lehtiin, 
että on vaikea tilanne ja tehkää nyt ihmiset jotain ja tämmöistä. --- 
Hyvin merkittävä on ollut se [naispastorin] rooli.321

Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että jos kyseisen naispastorin tilalla olisi ollut 
voimakkaasti oikeuksiaan puolustava ja persoonaltaan erilainen nainen, naispap-
peuskysymys olisi todennäköisesti kärjistynyt.

T: No, entäs, jos teillä olisi naispappi, joka iskisi nyrkkiä pöytään?

H: Niin. Silloin se kärjistyisi.322

Aineisto antaa viitteitä siitä, että paikoin torjujien työtovereiksi oli tietoisesti 
pyritty rekrytoimaan persoonaltaan mukautuvina pidettyjä naispastoreita, joiden 
ei ajateltu riitauttavan naispappeuskysymystä. Yhdessä tutkimusseurakunnassa 
oli rekrytointitilanteessa syrjäytetty voimakastahtoiseksi kuvailtu naispuolinen 
pappi, joka erään haastatellun mukaan ei olisi hyväksynyt torjujien vuoksi tehty-
jä työjärjestelyjä. Haastateltu arvioi, että naispastori oli mitä ilmeisimmin jätetty 
valitsematta, koska hänen oli pelätty aiheuttavan seurakunnassa konflikteja. Huo-
mionarvoista kuitenkin on, että myös hänen valitsematta jättämisensä oli johtanut 
seurakunnassa jännitteisiin, sillä osa naisen valintaa kannattaneista oli reagoinut 
eroamalla kirkosta.

[Naispastorin nimi] hän oli tämmöinen voimakkaampi naispappi, ja 
jos hän olisi edelleen täällä, niin silloin tämä asia kyllä varmasti tulisi 
aktuelliksi. Mutta hänet jossakin valinnassa syrjäytettiin, ja hän lähti 
pois. Ja kun hän joutui lähtemään pois, niin seurakunnasta erosi joita-
kuita ihmisiä. Se oli kriisiaika. Mutta hänelle oli tärkeä tämä virkaky-
symys, ja hän ei olisi tyytynyt tämmöiseen tilanteeseen.323

Yhdessä tutkimusseurakunnassa naispastori koki tulleensa valituksi työhönsä pit-
kälti sen vuoksi, että hän tulkitsi kirkkoherran pitäneen häntä sopuisana. Naispastori 
siis uskoi kirkkoherran rekrytointivaiheessa ajatelleen, että hän suostuu hiljaisesti 
siihen, että seurakunnassa on hänen kanssaan yhteistyöstä kieltäytyviä torjujia, 
joiden vakaumukselle raivataan tilaa.

321 H16, MP/T, 66.

322 H18, LH/P, 85–87. 

323 H18, LH/P, 368.
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Minä luulen, että kun olen [tuntenut kirkkoherran lapsuudesta] saak-
ka, ja olen samanhenkinen, niin hän [kirkkoherra] ajatteli, että tämä 
homma menee ihan helposti täällä, kun minut tänne kutsutaan. --- 
Rupesin miettimään vasta nyt parin vuoden jälkeen, että jos tässäkin 
oli semmoinen ajatus, että on helppo tämä homma hoitaa naispapin 
kanssa, kun tulee semmoinen ja semmoinen tyyppi. Mutta siinä men-
tiin kyllä harhaan. Se oli yllätys.324

Kun kyseinen naispastori oli myöhemmin aktivoinut naispappeuskysymyksessä 
ryhtyen kyseenalaistamaan seurakunnan käytäntöjä suhteessa torjujiin, oli sekä 
kirkkoherra että osa seurakuntalaisista ihmetellyt hänen jyrkkyyttään.

Ja [naispastori nimi] olen vähän hämmästynyt kyllä, että hän on ollut 
näin sitten jyrkkä. Mutta en usko, että hän ihan itsestään olisi läh-
tenyt. Ei vaikuta sellaiselta kostonhimoiselta ihmiseltä, vaan hän on 
hyvin inhimillinen.325

Torjujien näkökulmasta hankalia persoonia olivat siis ne työntekijät ja seurakunta-
laiset, jotka puolustivat naispastoreiden tasa-arvoista kohtelua eivätkä esimerkiksi 
hyväksyneet sukupuoleen perustuvia työvuorojärjestelyjä. 

Tuntuu, ett ei yhtään ymmärretä sitä, että toinen ajattelisi eri taval-
la. Että se on niin jotenkin vaikea käsittää sellaista asennetta. Ett on 
vaikea ymmärtää sitä, että miten jollain voi olla niin syvällä se, ett ei 
ymmärrä sitä, ett joku toinen vois ajatella eri tavalla siitä asiasta, eikä 
anna siihen tavallaan oikeutta ja vapautta, ett toinen vois ajatella eri 
tavalla. Että siinä mielessä minä näen, että siinä on aika paljon kyllä 
kysymys ihan persoonistakin ja siitä, että miten sitten asioita ratko-
taan ja käsitellään.326

Mutta sitten tulee työntekijöitä, jotka eivät hyväksy niitä järjestelyjä, 
että lähdetään järjestelemään tai sumplimaan tämän naispappeuden 
kanssa. Siinä tulee se ristiriita. Silloin se on [umpikujassa]. Eli en osaa 
sitten suoraan ratkaista, en minä osaa…[jää miettimään].327

324 H5, NP, 228, 232.

325 H3, LH/P, 90.

326 H1, MT/T, 212.

327 H1, MT/T, 585.
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Aktiivisesti naispappeuskysymystä esillä pitäneet puoltajat olivat useammassa 
seurakunnassa kokeneet saaneensa hankalan ihmisen maineen ja joutuneensa 
syyllistetyiksi.

Minä olen saanutkin sen hankalan naisen maineen täällä. [---] Kirk-
koherrahan sanoi eräässä tilaisuudessa, että tässä seurakunnassa ei 
ollut mitään ongelmia, ennen kuin sinä tähän tulit. 328

Niitten [torjujien] silmissä minä olen ollut oleellinen tekijä tässä. Olen 
minä saanut kirjeitä ja semmoista viestintää, jossa yksi seurakunnan 
luottamushenkilö siltä puolelta kirjeessä [kirjoitti], että joskus hän 
ajattelee, että tämä on kaikki minun syytä. [---] Minuunkin kohdistuu 
niin paljon ristiriitaisuuksia, minä persoonana edustan jotain, joka on 
haavoittanut tätä seurakuntaa tai on ollut repimässä tätä seurakun-
taa. Liian monelle minä olen semmoinen pelottava. Aivan varmasti, 
just tälle herätysliikeporukalle. 329

Kiinnostavan näkökulman edellä kuvatun kaltaisiin tilanteisiin tuo naispappien 
asemaa Yhdysvalloissa tutkinut Edward Lehman. Hän toteaa, että seurakunnilla on 
organisaatioina sisäänrakennettu tarve varjella elinvoimaisuuttaan synnyttämällä 
tiedostamattomasti käytäntöjä, joilla pyritään varjelemaan organisaation olemassa-
olo. Erityisesti poliittisissa ja uskonnollisissa organisaatioissa ilmiö näkyy Lehmanin 
mukaan usein pyrkimyksenä välttää kiistanalaisten kysymysten esille nousemista. 
Tämä johtaa herkästi yksilön tai ryhmittymien edun ohittamiseen organisaation 
edun nimissä. Lehmanin mukaan seurakunnissa, joissa naispastorin valinnan oli 
pelätty johtavan ristiriitoihin ja näin uhkaavan seurakuntien organisatorista va-
kautta, nainen oli herkästi jätetty valitsematta.330 Toisin sanoen valmius ”uhrata” 
nainen yhteisen hyvän eteen oli korkea. Tulkintani mukaan vastaava toimintamalli 
on tunnistettavissa omassa aineistossani, kun seurakuntiin oli valittu persoonal-
taan mahdollisimman sopuisia naispastoreita. Lehmanin ajatuskulkua seuraten 
seurakunnat pyrkivät säilyttämään organisatorisen ja toiminnallisen vakautensa 
rekrytoimalla naispuolisia pastoreita, joiden ei uskottu kyseenalaistavan torjujille 
raivattua vapautta toimia vakaumuksensa mukaisesti. 

Mielenkiintoinen vertailukohta Suomen tilanteelle löytyy hankkeesta, jossa sel-
vitettiin Ruotsin kirkon työntekijöiden kokemuksia tasavertaisuuden toteutumisesta 
kirkon työssä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastatteluin kolmesta seurakunnas-
ta, joiden kaikkien papistossa työskenteli naispappeuden vastustajia. Tutkimuk-

328 H7, LH/P, 557.

329 H22, LH/P, 198, 214.

330 Lehman 1985, 112–117, 136.
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sessa havaittiin, että vaikka syrjintää periaatteessa vastustetaan, käytännössä se 
usein tiedostamatta hyväksytään, ja sitä jopa vahvistetaan. Tutkijoiden mukaan syyt 
ovat kulttuurisia, rakenteellisia ja sosiaalisia. Kaiken taustalla on syvälle kulttuu-
riin iskostunut sukupuolten välinen hierarkia, mikä estää syrjinnän tunnistamisen. 
Vaikka syrjintää esiintyy, kaiken ajatellaan olevan hyvin. Ilmiötä vahvistaa heikko 
johtajuus ja kulttuuri, jossa korostetaan mielipiteenvapautta, vältellään ristiriitoja 
ja halutaan vaalia hyviä ihmissuhteita.331

Nuorten naispuolisten pastoreiden näkökulmasta huomionarvoinen on myös 
amerikkalaisten tutkijoiden väite, että 1990-luvulla valmistuneilla naispastoreil-
la saattaa olla huonommat edellytykset selvitä naiseuteen liittyvistä vaikeuksista 
työelämässä kuin esimerkiksi 1970-luvulla seurakuntatyön aloittaneilla naisilla. 
Vertailevissa haastattelututkimuksissa on nimittäin käynyt ilmi, että 1970-luvun 
naispapit olivat paremmin varautuneet heitä odottaviin vaikeuksiin, kuten suku-
puoleen perustuvaan syrjintään. Tutkijoiden mukaan tietoisuus pioneeriasemasta 
auttoi naisia jaksamaan ja motivoitumaan työhönsä vaikeuksista huolimatta. Li-
säksi 1970-luvulla naispappien saama laaja julkisuus synnytti naisten keskinäistä 
solidaarisuutta ja yhteyden tunnetta. Tänä päivänä nuoret vastavalmistuneet naiset 
luottavat tutkijoiden mukaan siihen, että heidän menestymistään työelämässä mää-
rittelevät ensisijaisesti henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen. Kun rakenteelli-
siin ongelmiin ei osata varautua eikä niitä välttämättä tiedosteta, syitä työelämän 
ongelmiin etsitään ennen kaikkea itsestä. Taakkaa voi lisätä se, että naispappien 
kohtaamista ongelmista ei enää puhuta julkisuudessa siinä määrin kuin aiemmin, 
eikä toimivia kollegoiden välisiä verkostoja aina ole.332

Kiistelevätkö asiat vai henkilöt?

Henkilösuhteet olivat yleensä kietoutuneet osaksi naispappeuskiistojen moniulot-
teista syy-seuraus-vyyhteä. Haastattelutilanteissa pyrin kartoittamaan haastatel-
tavien näkemyksiä siitä, ajattelivatko he ristiriitatilanteissa olevan vastakkain en-
sisijaisesti asioiden vai henkilöiden. Henkilösuhteiden vaikutuksen objektiivinen 
arvioiminen oli haasteellista, sillä aina ei esimerkiksi ollut mahdollista erottaa mil-
loin tulehtuneet henkilösuhteet olivat olleet osasyy kiistojen kärjistymiseen, milloin 
taas seurausta kiistoista. Yksittäisten haastateltavien tulkinnat henkilösuhteiden 
merkityksestä poikkesivat usein toisistaan, mikä kertoi kiistojen tulkintojen kirjosta. 
Ajattelen, että henkilösuhteiden merkityksen yksityiskohtainen analysoiminen ei 
tämän tutkimuksen aineiston pohjalta ole tarkoituksenmukaista, sillä luotettavan 

331 Hansson, 1992.

332 Brown Zikmund et al. 1998.
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kokonaiskäsityksen saaminen olisi vaatinut haastattelutilanteessa tältä osin syväl-
lisempää paneutumista eri osapuolten tulkintoihin ja näkemyksiin. On kuitenkin 
tärkeää tiedostaa, että henkilösuhteet vaikuttivat eri tavoin naispappeuskiistojen 
synnyn ja kulun taustalla. Seuraavassa nostan esiin kolme näkökulmaa, jotka kuvaa-
vat sitä, miten toimijoiden väliset suhteet olivat tutkimusseurakunnissa kietoutuneet 
osaksi naispappeuskiistoja.

Ensinnäkin ajan myötä naispappeuskiistat olivat yleensä henkilöityneet. Hen-
kilöitymistä tulkittiin tapahtuneen ainakin jossain määrin kaikissa kärjistyneissä 
kiistatilanteissa. Tämä ei ole yllättävää, sillä konflikteja käsittelevät teoriat vahvis-
tavat kiistojen henkilöitymisen kuuluvan osaksi kärjistyneitä konfliktiprosesseja.333 
Useimmiten haastateltavat ajattelivat ristiriitojen lähteneen liikkeelle asiaerimie-
lisyyksistä ja henkilöityneen ajan myötä.334 Joskus kiistoissa nähtiin olleen jo läh-
tökohtaisesti kyse sekä asia- että henkilöristiriidoista. Kiistojen jatkuttua pitkään 
näiden kahden ulottuvuuden erottamista toisistaan pidettiin vaikeana. 

Minun mielestäni se meni henkilökohtaiseksi [torjujan ja puoltajan] 
välillä. Että ainakin itse koin tai aistin [nimi] niin syvän pettymyksen, 
katkeruuden, ehkä vois sanoo joskus jopa vihamielisyyden [torjujaa] 
kohtaan, ett hänellä ei ole ollut sitten muuta vaihtoehtoo, kun että [tor-
juja] eroaa tai erotetaan. Että se meni sillä tavalla henkilökohtaiseksi 
hänellä.335 

Toinen esimerkkitilanne on asetelma, jossa yksittäiset haastateltavat tulkitsivat, 
että naispappeuskiistoissa ovat vastakkain ensisijaisesti henkilöt eivätkä niinkään 
asiat. Nämä haastatellut olivat sitä mieltä, että naispappeuskysymyksestä oli tul-
lut kanava, jonka kautta käsiteltiin keskeneräiseksi jääneitä asioita keskinäisissä 
henkilösuhteissa. Haastatellut siis tulkitsivat, että kiistelyn pääasiallinen syy ei-
vät olleet näkemyserot naispappeudesta vaan kiistat oli valjastettu tulehtuneiden 
henkilösuhteiden setvimiseen. Eräs haastateltava näki naispappeuden puoltajien 
aktivoitumisen naispappeuskysymyksessä johtuvan siitä, että näillä oli jotakin häntä 
vastaan. Hän arvioi puoltajia motivoivan halun kostaa ja osoittaa vaikutusvaltansa. 
Tämän haastateltavan mukaan naispappeuskiistat selittyivät parhaiten henkilöiden 
välisestä valtataistelusta käsin. 

Alusta lähtien [nimi], joka kuuluu tähän [nimi] -ryhmään, on ollut 
vastahankaan minun toimilleni. 336

333 Ks esim. Järvinen 2001, 74–75.

334 H35, LH/P, 11; H23, MP/T,138, 234.

335 H22, LH/P, 142.

336 H4, MP/P, 17.
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Kiistan toinen osapuoli puolestaan tulkitsi, että selittämällä kiistat henkilökemioista 
johtuviksi, vastapuoli pyrki ohittamaan ja kieltämään ristiriitojen varsinaisen syyn 
eli näkemyserot naispappeudesta.

Kolmas aineistosta nouseva esimerkki henkilösuhteiden kietoutumisesta osaksi 
naispappeuskiistoja oli tilanne, jossa seurakuntien henkilösuhteita hiertäneiden 
muiden kiistojen nähtiin nivoutuneen osaksi kiistelyä naispappeudesta. Eräässä 
seurakunnassa nostettiin esiin maakauppoihin liittyviä erimielisyyksiä ja muita 
vanhoja kaunoja. Haastateltavat siis tulkitsisivat, että naispappeuskiistojen synty 
ja luonne selittyivät osin sillä, että keskinäisten henkilösuhteiden setvimisen lisäksi 
niissä jatkettiin jo olemassa olevien erimielisyyksien selvittämistä.337

Täällä ei kukaan puhunut näistä kunnan johtoihmisistä sen jälkeen, 
kun ne muutaman koulun lopetti. Että täällä on hyvin tyypillistä, ett 
joku aina hikeentyy. Kun meillähän on nyt aika lailla samat ihmiset 
valtuustossa, siis kunnan- ja kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa. Ja 
meillä on maakauppoja vähän vireillä, niin saa nähdä, että löytyykö 
täältä semmoinen porukka, joka pystyy päättämään, ett ei ole asian-
osainen. Niin tämä nyt on ja sitten oli se koulujuttu. Täällä on semmoi-
nen, että katsotaan, että kenenkä takeissa napit kestää.338

Minä olen muuten ajatellut, ett nuo ihmiset pitäisi pistää kaikki 
samaan säkkiin, mennä tuonne ulos ja ravistaa se säkki tyhjäksi ja 
aloittaa ihan alusta. Tehdä selväksi. Täällä on niin paljon näissä niitä 
vanhoja kaunoja.339

 Henkilösuhteet eivät siis näyttäisi olevan merkityksettömiä naispappeuskiis-
tojen synnyn ja etenemisen kannalta. Kärjistyessään kiistat olivat yleensä henki-
löityneet, mikä oli vaikeuttanut naispappeuskysymyksen käsittelemistä asiatasolla. 
Yksittäiset haastateltavat tulkitsivat, ettei kiistoissa viime kädessä ollut kysymys 
naispappeuteen liittyvistä erimielisyyksistä, vaan kysymystä käytettiin kanavana 
käsitellä tulehtuneita henkilösuhteita. Joskus kiistelyyn naispappeudesta oli sekoit-
tunut myös muita toimijoiden välisiä suhteita hiertäneitä erimielisyyksiä.

337 H3, LH/P, 102–106.

338 H13, LH/P, 390.

339 H10, LH/P, 193.
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4.2.2. HAASTEENA JOHTAJUUS

Sovittelevat johtajat

Yhteisödynaamisessa kehyksessä paikallistason johtajuutta pidettiin yhtenä nais-
pappeusristiriitojen keskeisenä taustatekijänä. Johtajuudella tarkoitan tässä yhtey-
dessä yksittäisen seurakunnan johtamista ja johtajalla viittaan aina kirkkoherroihin. 
Haastatteluaineistossa johtajuus oli noussut merkittäväksi kiistoja selittäväksi teki-
jäksi kolmentyyppisissä tilanteissa: (1) ensinnäkin seurakunnissa, joissa esimies oli 
sovitteleva eli pyrki takaamaan toimintaedellytykset sekä torjujille että puoltajille, 
(2) toiseksi seurakunnissa, joissa esimies oli näkemyksiltään tiukka naispappeuden 
torjuja ja (3) kolmanneksi seurakunnissa, joissa esimies oli näkemyksiltään vahva 
naispappeuden puoltaja. Tyypittelin edellä luetellut johtajat sovitteleviksi, torjuviksi 
ja konfrontoiviksi johtajiksi.

Sovittelevaa johtamistyyliä edusti aineistossa kaksi kirkkoherraa: molemmat 
heistä ilmoittivat kannattavansa naispappeutta. He toimivat esimiehinä keskisuuris-
sa seurakunnissa, ja kummankin alaisena työskenteli sekä pappisnaisia että naisten 
kanssa yhteistyöstä kieltäytyviä torjujia. Toisessa tutkimusseurakunnassa kiistely 
naispappeudesta oli haastatteluhetkellä kärjistynyt, avointa ja näkyvää. Toisessa 
tilanne oli seesteisempi, mutta jännitteet kytivät pinnan alla ja näkyivät esimerkiksi 
vilkkaana lehdistökeskusteluna.

Käytännössä kirkkoherrojen sovitteleva johtamistapa ilmeni selkeimmin siinä, 
että he sallivat seurakunnissaan työjärjestelyt, joiden avulla vältettiin torjujien osu-
minen samoihin työtehtäviin naispastoreiden kanssa. Useimmiten työjärjestelyt 
koskivat jumalanpalveluksia. Haastateltavien mielipiteet sovittelevasta johtajuu-
desta jakautuivat: osa piti kirkkoherrojen toimintatapaa yksinomaan positiivisena, 
muutamat näkivät tällaisessa johtamistavassa sekä hyvää että huonoa, osa puoles-
taan ajatteli kirkkoherrojen halun sovitella olevan keskeisin ongelma ja epäkohta.

Molemmissa seurakunnissa torjujat pitivät sovittelevaa johtamistapaa yksin-
omaan hyvänä asiana. Torjujat myös toivoivat, että valta hoitaa näkemyseroista 
aiheutuvat käytännön ristiriidat säilyisi edelleen paikallistasolla ja keskitetysti kirk-
koherrojen eikä esimerkiksi luottamushenkilöiden käsissä.

Hän on pyrkinyt sovittelemaan sillä tavalla, ett ei tule törmäyksiä ja 
hommat saadaan hoidettua.340

340 H2, MT/T, 498.
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Kyllä minun mielestäni kirkkoherran pitäisi pystyä työnjohdollises-
ti tietyllä lailla käyttämään valtaa. Koska kirkkoneuvosto on niin 
kaukana jo siitä ihan siitä kentästä, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä 
tehdään ja miksi tehdään.341

Jos semmoisessa hengessä voitaisiin työtä tehdä, miten [kirkkoher-
ra] on tätä asiaa hoitanut, niin siinä olisi jotain samaa kun Paavalin 
aikana, kun oli tämä lihansyöntiongelma, että on erilainen käsitys 
tästä asiasta toisilla ja toisilla, niin Paavali ei neuvo, että pankaa ne 
ruotuun ja pakottakaa toimimaan tietyllä tavalla.342

Seurakunnassa, jossa tilanne oli kärjistynyt avoimeksi kiistelyksi, yksi naispap-
peutta puoltaneista haastatelluista asettui selkeästi tukemaan kirkkoherran sovit-
televaa toimintatapaa. Hänen myönteinen suhtautumisensa saattoi johtua siitä, 
että hän kuului kirkkoherran lähipiiriin eikä lojaaliuttaan halunnut kyseenalaistaa 
tämän toimintaa. Haastateltava oli myötätuntoinen ristiriitaisten odotusten välissä 
tasapainoilevaa kirkkoherraa kohtaan ja piti kohtuuttomana kirkkoherraan koh-
distuneita syytöksiä. 

Mutta ei hän ole mikään vallankäyttäjä, ei missään tapauksessa. Sen-
hän huomaa, että kun hän on yrittänyt sovitella [torjujien] ja näiden 
naispappien kesken työvuorot sun muut, niin jos hän olis tahtonu 
käyttää valtaa, niin hän olis sanonu, että just siinä hiljaa ja näin. Ei 
hän olis sovitellu silloin. Ja nyt sitten saadaan rangaistus, että ollaan 
yritetty tehdä asiat hyvin.343

Vaikka kyseinen haastateltava asettui voimakkaasti tukemaan kirkkoherraa, hän 
ymmärsi myös tähän johtamistapaan kriittisesti suhtautuneiden näkökulmaa. Seu-
raava lainaus paljastaa hyvin sovittelevan johtajuuden ongelmallisuuden. 

Nythän heillä [torjujilla] on ollut kirkkoherran tuki, mitä sitten nämä 
toiset ovat katsoneet, että on ollut liikaa tätä tukea. Mutta sehän on 
vaan sovittelua. Jos sitä katsotaan toiselta kantilta, niin se on tukea.344

Seurakunnan muut naispappeutta puoltavat haastatellut ottivat kriittisen kan-
nan kirkkoherran sovittelevaan johtamistyyliin. Heille kirkkoherran tapa johtaa 
näyttäytyi torjujien suojelemisena, epäoikeudenmukaisena johtamistyylinä ja joh-

341 H2, MT/T, 307.

342 H16, MP/T, 239.

343 H3, LH/P, 94.

344 H3, LH/P, 210.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

tajan asemaan liittyvänä vallan väärinkäyttönä. Haastatellut pitivät seurakuntansa 
keskeisimpänä ongelmana naispappeuskysymyksessä nimenomaan esimiehen so-
vittelevuutta ja jämäkkyyden puutetta, minkä seurauksena he näkivät naispuolisten 
pappien joutuneen syrjityiksi.

Hän sanoo omasta mielestään olevansa niin tasapuolinen, että hän 
antaa molemmille mahdollisuuden. Ja juuri tässä on se, että kun hän 
tavallaan sanoo olevansa molemmilla puolilla, mutta tässä tilanteessa 
se on johtanut aina siihen, että se nainen on se syrjitty.345

Haastatelluista ulkopuolinen tarkkailija suhtautui tilanteeseen selkeästi neutraa-
leimmin ilman tunnelatauksia. Hän tulkitsi seurakuntansa ristiriitojen johtuvan 
pitkälti johtajan tasapuolisuuden puutteesta, mutta näki myös, että osa kirkko-
herraan kohdistuvasta kritiikistä oli perusteetonta, ja että ristiriitojen taustalla oli 
muutakin kuin heikkoudet esimiestoiminnassa.  

Nyt, kun minä olen katsellut tätä touhua, niin tämä ei ole sitä ihan, 
mitä minulle ennakkoon informoitiin. Sellaisissakin asioissa, missä 
kirkkoherra on ihan oikein toiminut ja tehnyt, niin hänestä on tehty 
ihan joku vallan väärinkäyttäjä.346

Kirkkoherraa voimakkaimmin arvostelleet haastatellut olivat sitä mieltä, että 
tämän velvollisuus esimiehenä oli vaatia torjujilta yhteistyötä naispappien kanssa. 
Erityisesti kirkkoherran alaisena työskentelevälle naispuoliselle pastorille kirkko-
herran johtamistyyli oli haaste; hänelle vaikeinta oli esimiehen puheiden ja käy-
tännön välinen ristiriita.

Esimerkiksi kun kirkkoherra on sanonut selvästi kehityskeskustelussa, 
että kirjataan sinne paperiin, että nyt hän on sitten naispappien puo-
lella. Ja se on kirjattu sinne paperiin. Mulla on se paperi. Niin kun hän 
ei kuitenkaan ole, eihän tämä kerro siitä, ett hän on meidän puolella.

T: Niin, sä et ole käytännössä kokenut sitä?

H: En.347

Naispastori oli kokenut, että vaikka esimies vakuutteli kannattavansa naispappeutta, 
hänen toimintansa ja asennoitumisensa viestivät torjujien puolelle asettumisesta. 

345 H7, LH/P, 537.

346 H6, NP, 233.

347 H5, NP, 408.
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Hän ajatteli esimiehen vähättelevän ongelmia ja olevan kykenemätön näkemään 
tilannetta naisten kannalta.

Mulla on ollu tosi rankkaa tämä, sanotaan alitajunnassa, tämä 
tilanne, tämä epämääräinen kaksinaisuus. En nyt kehtaa sanoa ihan 
skitsofreeninen tilanne, mutta melkein on. Tämmöinen, että välillä 
ollaan ihan, ett voi, voi ja on hienoa ja on upeeta ja kyllä kaikki menee 
hienosti. Siis kirkkoherra sanoo, että hienosti menee, ett kyllä menee 
nyt upeesti. Ja sitten kuitenkin toisaalta hän tukee sitten tätä toista 
[torjuvaa] näkökantaa. Ja hän pyytää ymmärrystä.348 

Naispastorin ratkaisuehdotus tilanteen korjaamiseksi oli selkeä: hän odotti kirk-
koherran vaativan torjujilta yhteistyötä kaikissa tilanteissa.

T: Minkä olis pitäny muuttua tai mitä sä olisit häneltä [kirkkoherral-
ta] kaivannut, odottanut?

H: Mä oisin odottanu häneltä, ett hän olis ratkassu tän tilanteen.

T: Millä tavalla?

H: Sillä tavalla, että hän ois pannu asianosaset pakon eteen sillä ta-
valla, että hän ois sanonu, ett nyt on tilanne semmonen, niinku moniss 
seurakunnissa on tehty, kun siellä on ollu vastustajia, naispappeuden 
vastustajia. Niin heille selvästi kirkkoherra sanoo, että täällä tehdään 
töitä kaikkien kanssa, jos ei käy, niin lähde tai sinut erotetaan.349 

Seurakunnassa, jossa näkemyserot ilmenivät pinnan alla kytevänä tyytymättö-
myytenä ja lehdistökeskusteluna, kirkkoherran sovittelevaa johtamistyyliä arvos-
teltiin, mutta huomattavasti pehmeämmin sanakääntein kuin seurakunnassa, jossa 
kysymys oli kärjistynyt. Esimiehen toimintaa arvioiviin lausumiin sisältyi epävar-
muutta, ja vaikutti siltä, että monet vielä itsekin muotoilivat omaa mielipidettään. 
Haastateltavat saattoivat esimerkiksi sanoa, että ehkä kirkkoherran pitäisi olla na-
pakampi suhteessa torjujiin esimerkiksi vaatimalla heitä yhteistyöhön naispastorin 
kanssa.350 Pinnan alla kuitenkin kyti epäluottamusta kirkkoherraa kohtaan, ja häntä 
arvosteltiin muun muassa ongelmien kieltämisestä.

348 H5; NP, 120.

349 H5, NP, 408–420.

350 H18, LH/P, 111; H19, MT/P, 302.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

H: Kyllä minusta tuntuu, että meidän luottamushenkilöistä valtaosa 
ei ymmärrä sitä, että miksi näin menetellään [sallitaan torjujien olla 
tekemättä yhteistyötä naispapin kanssa]. Mutta ihmiset on hirveen 
arkoja sanomaan mitään suoraan.

T: Miksi?

H: Ainakin meillä kirkkoneuvostossa ja seurakuntaneuvostossa on se, 
että kirkkoherra sanoo kaiken aikaa, että mitään ongelmia ei ole. Että 
kirkkoherra on niin jotenkin semmoinen mielipiteen muokkaaja, että 
hirveen harva uskaltaa sanoa mitään vastaan. Uskotaan siihen, että ei 
ole ongelmia.

T: Uskotaanko oikeasti myös vai epäilläänkö sitä?

H: Kyllä varmaan epäillään, ainakin tässä yleisessä piirissä. En tiedä 
miten näissä virallisissa, kirkkoneuvostoissa ja noissa, koska siitä 
ei kauhean paljon puhuta, elikkä aina sanotaan vaan, ett ei siitä ole 
ongelmia, ett kaikki menee ihan hyvin.351

Kirkkoherrojen oma suhtautuminen johtamistapaansa oli kaksijakoista. Toi-
saalta he ymmärsivät heihin esimiehinä kohdistuneet arvostelut. Samaan aikaan he 
kuitenkin puolustautuivat voimakkaasti ja näkivät toimintatapansa säilyttäneen rau-
haa ja estäneen ristiriitoja ennemmin kuin aiheuttaneen niitä. Kahdesta suunnasta 
tulevat, keskenään risteävät odotukset olivat saaneet kirkkoherrat epätietoisiksi 
siitä, mikä on oikein: tulisiko heidän tiukentaa kantaansa torjujia kohtaan vai jatkaa 
nykyistä, torjujille tilaa antavaa linjaa. Esimiehinä he kaipasivat kirkolta selkeäm-
piä yhteisiä toimintaohjeita. Nyt he kokivat joutuneensa tekemään päätöksiä yksin 
vailla kirkon ylemmän johdon tukea. Molemmat syyttivätkin voimakkain sanoin 
kirkkoa siitä, että se on epäselvällä päätöksenteollaan sysännyt naispappeusristirii-
tojen selvittämisen paikallistason päättäjien ja erityisesti kirkkoherrojen vastuulle.

Siis ensimmäisen kerran minä kysyin, [ --] kaikkien hiippakunnan 
kirkkoherrojen kuullen tätä asiaa piispalta saamatta mitään vasta-
usta. Tämän prosessin aikana olen kysynyt moneen kertaan, olen ky-
synyt viimeksi nyt tässä kirjeessä, mutta saamatta mitään vastausta. 
Mutta että joka tapauksessa minut vaaditaan tilille siitä, mihin kirkko 
ei anna vastausta.352

351 H18, LH/P, 59–67. H18, LH/P, 59–67. 

352 H4, MP/P, 49.
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Nyt tämä ongelma on täällä seurakuntatasolla, kirkko on työntänyt 
sen tänne meille, lähinnä kirkkoherroille. Ja se riippuu kirkkoherrojen 
taidosta taikka taitamattomuudesta ja aika kovalle taidot pistetään, 
minun täytyy myöntää.353

Naispappeuskysymykseen liittyvät näkemyserot vaikuttivat olevan sovitteleville 
kirkkoherroille paitsi ammatillinen haaste, myös syvä henkilökohtainen arvoristi-
riita: vaikka kirkkoherrat itse hyväksyivät naispappeuden, molemmat kuvailivat 
ymmärtävänsä torjujien vakaumusta omasta herätysliiketaustastaan käsin. Esi-
miehinä he pitivät kohtuuttomana sitä, että torjujien ura kirkossa kaatuisi nais-
pappeusnäkemykseen. Erityisen vaikeana kirkkoherrat kokivat sen, että lukuun 
ottamatta tiukkuutta naispappeuskysymyksessä, torjujat olivat heidän mielestään 
erittäin taidokkaita ja ahkeria työntekijöitä. Esimiehet tunsivat sääliä ja myötätun-
toa torjujia kohtaan ja mielsivät velvollisuudekseen puolustaa heitä ja taata heille 
mahdollisuus työskennellä vakaumuksensa rajoissa.

Minun ajatukseni on ollut se, että niin kauan kun kirkko sanoo, ett 
ponsi ei ole voimassa, niin niin kauan minä toimin sillä lailla, että 
minä yritän järjestää [torjujille] paikan tässä seurakunnassa tehdä 
työtä. Ja he on tehny työtä hyvin.354 

Ja minä olen sitten taas joutunut ikään kuin puolustamaan näitä työ-
tovereita.355

Mä olen joutunut tekemään jotain semmosta, jota en ole tehnyt tietysti 
vasten tahtooni, mutta en erityisen mielelläni. Eli joutunut pistämään 
oman itseni sillä tavalla likoon näitten naispappeuden vastustajien 
puolesta. [---] Näitten poikien kanssa on sillä tavalla, että minä olen 
joutunut tulemaan ikään kuin heitä vastaan.356

Konfliktinäkökulmasta kiistojen ytimestä löytyvät haastateltavien keskenään 
ristiriitaiset näkemykset sovittelevan johtajuuden merkityksestä. Enemmistö puol-
tajista tulkitsi sovittelevan johtajuuden olevan kiistojen perimmäinen syy. Torjujat 
ja osa myötämielisesti torjujiin suhtautuvista puoltajista taas piti sovittelevaa joh-
tajuutta keinona estää kiistojen kärjistyminen ja säilyttää seurakunnissa työrauha. 
Yhteisödynaamiselle kehykselle tyypilliseen tapaan jako torjujien ja puoltajien välillä 
ei sovittelevan johtajuuden kohdalla aina ollut mustavalkoinen: osa puoltajista oli 

353 H15, MP/P, 94.

354 H4, MP/P, 49.

355 H15, MP/P, 30.

356 H15, MP/P, 234.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

epävarmoja kannastaan tai ilmaisi mielipiteensä varovaisesti ja monia eri näkökul-
mia pohtien. Jotkut totesivat sovittelevan johtajuuden takaavan näennäisen työ-
rauhan, mutta pitivät tilannetta pitkällä tähtäimellä epätyydyttävänä ja kestämät-
tömänä. Sama ambivalenttius oli nähtävissä myös sovittelevien johtajien omissa 
näkemyksissä johtajuudestaan ja sen vaikutuksista. 

Torjuvat johtajat 

Kahdessa tutkimusseurakunnassa oli kirkkoherrana naispappeuden torjuja. Seu-
rakunnista toinen oli pieni yhden papin seurakunta, toinen keskisuuri useamman 
papin seurakunta. Tutkimushetkellä jälkimmäisessä ei työskennellyt naispuolisia 
pappeja, sillä he olivat jättäneet seurakunnan joitakin vuosia aiemmin torjuvan 
kirkkoherran valituksi tulemisen jälkeen. Kiistely naispappeudesta ilmeni kuiten-
kin hyvin voimakkaana, vaikka seurakunnissa ei työskennellytkään naispuolisia 
pappeja.

Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvien kirkkoherrojen kohdalla yhdeksi kes-
keisimmistä ongelmista oli muodostunut suhde seurakuntalaisiin: torjujien ehdot-
tomuus naispappeuden suhteen ja tiukkuus myös muissa teologissa ja moraalisissa 
kysymyksissä oli jakanut voimakkaasti seurakuntalaisten ja työntekijöiden mielipi-
teitä. Torjujilla oli omat pienet kannattajajoukkonsa, mutta enemmistölle torjujien 
näkemykset olivat vieraita ja loukkaavia. Torjujien jyrkkyys oli saanut monet seu-
rakuntalaiset vetäytymään seurakunnan toiminnasta ja myös eroamaan kirkosta.

Se on sillä lailla jakanut seurakuntaa, että seurakunnasta on eronnut 
paljon ihmisiä tämän kysymyksenkin takia. --- Ihmiset, suomalaiset 
on semmoisia, ett nehän äänestää sitten jaloillansa. Että eihän mi-
nun ole pakko tähän alistua, että minä en nyt vaan käy. Näinhän se 
toimii.357

Torjuvien kirkkoherrojen tavat tuoda seurakuntatyössä esiin naispappeuskan-
taansa olivat hyvin erilaiset. Toinen pyrki haastateltavien mukaan mahdollisim-
man pitkälle salaamaan jyrkkyytensä naispappeuden suhteen. Kirkkoherranvaalin 
aikana ja esimerkiksi piispantarkastuksen yhteydessä torjujan kerrotaan peitelleen 
näkemyksiään ja tietoisesti välttäneen tuomasta esille, ettei hän suostu työskentele-
mään jumalanpalveluksessa naisen kanssa.358 Tämä oli aiheuttanut sekä seurakun-
talaisissa että työntekijöissä hämmennystä ja suuttumusta, sillä oman hengellisen 
viiteyhteisönsä parissa kirkkoherran tiedettiin olevan avoimesti naispappeusvastai-

357 H35, LH/P, 67, 71.

358 H22, LH/P, 146.
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nen. Torjujan ristiriitaiseksi ja epärehelliseksi mielletty käytös oli luonut epäluot-
tamuksen ilmapiiriä ja murentanut entisestään hänen arvovaltaansa ja asemaansa 
seurakunnan ja työyhteisön johtajana.359

Torjuvista kirkkoherroista toinen oli puolestaan hyvin avoin konservatiivisten 
näkemystensä esille tuomisessa, mikä oli närkästyttänyt monia seurakuntalaisia. 
Kirkkoherra oli pyrkinyt estämään naispuolisten pappien pääsyn seurakunnan ti-
loihin silloinkin, kun hän itse ei ollut paikalla.360 Lisäksi torjuja oli loukannut monia 
seurakuntalaisia kärkkäillä ja tuomitsevilla mielipiteillään esimerkiksi arvioimalla 
hautajaisissa vainajan iäisyyskohtaloa tai kehottamalla kirjeitse avopareja solmi-
maan avioliiton. Torjujaa ei useinkaan haluttu esimerkiksi kirkollisiin toimituksiin, 
vaan pappi pyydettiin muualta. Jumalanpalvelusten kävijämäärät olivat alhaisia ja 
seurakunnan toiminta  muutoinkin lamaantunutta.361

Yhteistä torjuville kirkkoherroille oli seurakuntalaisten epäluulon ja epäluot-
tamuksen, jopa suoranaisen vihamielisyyden kohteeksi joutuminen. Median ak-
tiivinen rooli naispappeuskysymyksessä oli lisännyt kielteistä asennoitumista 
torjujiin.362 Epäluottamuksen ilmapiiri oli invalidisoinut torjujien asemaa sekä 
seurakuntien hengellisinä johtajina että työyhteisöjen esimiehinä. Tilanteesta oli 
kärsinyt koko seurakunta ja etenkin työyhteisö. Pahimmillaan oltiin tilanteessa, 
jossa torjujat eivät käytännössä kyenneet hoitamaan asemansa mukaisia tehtäviä. 
Työntekijät olivat jääneet täysin vaille esimiestensä tukea ja joutuneet jopa itse 
kannattelemaan torjuvia esimiehiään.

Ehkä joskus tarvitsisi tiukempaa otetta esimieheltä, joka puuttuisi esi-
merkiksi näihin konflikteihin, mitä on luottamushenkilöiden ja työnte-
kijöiden välillä. Ja jos esimies itse on kauhean väsynyt, ei häntä halua 
kuormittaa lisää, niin sitten sitä on vähän niin kun ilman esimiestä. 
Tuntuu, että kaikki on välillä vähän tuuliajolla sen takia ja saattaa 
täällä kuormittua sitten jonkun muun työntekijän niskaan kaikki.363

Hän [torjuja] välillä keskittyykin sitten siihen omaan, että ei meillä 
kauheasti tueta varmaan henkisesti. Monta kertaa tuntuu, ett se on 
niin kun päinvastoin, että minä tuen häntä.364

359 H24, MT/P, 103–107.

360 H36, MT/P, 65; H38, LH/P, 13.

361 H35, LH/P, 7, 31; H36, MT/P, 121; H38, LH/P, 45.

362 H24, MT/P, 24; ,H23, MP/T, 102; H25, LH/T, 78.

363 H37, MT/P, 193.

364 H36, MT/P, 105.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

Seurakuntalaisten torjuviin kirkkoherroihin kohdistamat ennakkoluulot ja epäluot-
tamus oli saanut heidät suuntaamaan voimavaransa ja huomionsa omiin viiteyh-
teisöihinsä, mikä oli pois omalle seurakunnalle annetusta työpanoksesta.

Hän varmaan on saanut niin paljon kuitenkin täällä, mikähän olisi 
oikea sana, turpiinsa, että hän hakeutuu paljon muualle, näitten sa-
manhenkisten [pariin], on yhteydessä niiden kanssa, jotka hyväksyvät 
ja jotka on samaa mieltä. Se vie aikaa.365

Useat tutkimukseen haastatellut torjujat olivat sitä mieltä, että naispappeuskiis-
tojen suurimpia kärsijöitä olivat torjuvat kirkkoherrat. Osa kehysti torjujiin johtaji-
na kohdistuvaa vastustusta uskonnollisesti tulkiten sen kristittyihin kohdistuvaksi 
vainoksi.366 

Minun mielestäni eniten tilanteesta on kärsinyt kirkkoherra itse. Hä-
nen maine on mennyt.367

Vastuunkantajaa on aina helppo arvostella, mutta jotenkin kirkon 
täytyisi tiedostaa se, ett niin kuin Bonhoeffer sanoi, että Kristuksen 
seuraaminen johtaa aina myöskin ikävyyksiin ja mitä todemmin kris-
tinuskoa edustaa, niin sitä todemmin antikristilliset voimat reagoi.368

Torjujat tunnustivat itsekin naispappeuskantansa vaikeuttaneen työtään johtajina 
ja tiedostivat seurakuntalaisten negatiivisen asennoitumisen heitä kohtaan.

Totta kai se vaikeutti siinä vaiheessa, kun tämä jupakka oli pinnalla. 
Koska minun asemani esimiehenä ja ei ehkä niinkään esimiehenä, 
mutta kirkkoherrana kiistettiin.[---] Niin totta kai se invalidisoi tämän 
minun johtajuuden ja sen palauttaminen, se oli iso ja vaikea kysymys. 
Se ei varmaan koskaan palaudu normaaliksi tai ennalleen. Kyllä minä 
tiedän, että minä varmaan eläkkeelle saakka tai hautaan saakka minä 
kannan sitä stigmaa ja semmoista hullun leimaa, että mikä vaikuttaa 
joidenkin ihmisten suhtautumiseen ja vaikuttaa sitä kautta sitten kaik-
kiin tilanteisiin, työtehtäviin.369

365 H36, MT/P, 61.

366 H23, MP/T, 354–358; H33, MP/T, 359.

367 H25, LH/T, 190, 194.

368 H33, MP/T, 363.

369 H23, MP/T, 398.
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Samaan aikaan torjujat kuitenkin uskoivat nauttivansa seurakuntalaisten luotta-
musta tai ajattelivat luottamuksen heitä kohtaan palaavan ajan myötä.370 He ke-
hystivät ongelmatilanteita pragmaattisesti.

No, minä ajattelin, että tässä on ihan mahdollista järjestää se tilanne 
niin, että siitä ei tule ongelmia. Ett vaikka minulla on kielteinen kanta 
ja näin, niin ajattelen, että kuitenkin annan täyden toimintavapauden 
näille naispapeille.371

Minä itse en näkisi sitä niin suurena ongelmana, jota ei voisi ihan 
asiallisesti ratkaista.372

Useiden puoltajien ratkaisuehdotus oli, että naispastoreiden kanssa yhteistyöstä 
kieltäytyviä torjujia ei tulisi asettaa kirkkoherroiksi eikä heidän tulisi itse hakeutua 
esimiesasemaan. Monet toivoivat torjujien oma-aloitteisesti jättävän kirkkoherran 
tehtävät. Toive nousi turhautumisesta muiden ratkaisukeinojen vähyyteen, sillä 
kirkkoherrojen juridisen aseman viranhaltijoina oli todettu olevan niin hyvä, että 
vaikeista ongelmista huolimatta perusteita torjujien irtisanomiselle ei ollut löy-
tynyt.373 Vastuuseen peräänkuulutettiin myös tuomiokapituleja, jotka myöntävät 
kirkkoherrakandidaateille vaalisijoja.

Jos kapituli on ymmärtänyt, minkälainen tämä tilanne on, niin 
seurakuntalaiset ei ole kuitenkaan sitä tienneet. Että kyllä kapitu-
lin johtopäätökset näissä tilanteissa pitää olla selvemmät ja viitteet 
seurakuntaan siltä osin selvemmät, että seurakunta tietää valitessaan, 
että tilanteita tulee.374

Puoltajien mielipiteet torjuvista johtajista olivat suhteellisen yksimielisiä. Tor-
juvan näkemyksen nähtiin invalidisoineen kirkkoherrojen johtajuuden sekä seura-
kuntien hengellisinä johtajina että työyhteisöjen esimiehinä. Ratkaisuina puoltajat 
pitivät ensinnäkin sitä, että torjujia ei tulisi valita esimiestehtäviin ja toiseksi sitä, 
että torjujat ymmärtäisivät itse luopua johtajuudestaan. Torjujat puolestaan miel-
sivät suurimmaksi ongelmaksi kirkkoherroihin kohdistuvat ennakkoluulot ja viha-
mielisyyden. He toivoivat torjuville esimiehille tukea kirkolta ja uskoivat ongelmien 

370 H25, LH/T, 122.

371 H23, MP/T, 66.

372 H1, MT/T, 406.

373 H35, LH/P, 11.

374 H21, LH/P, 9.
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olevan ratkaistavissa käytännön järjestelyin. Konfliktinäkökulmasta ristiriitojen 
ytimestä löytyvät torjujien ja puoltajien näkemyserot ongelman syystä ja luonteesta 
sekä keskenään yhteen sovittamattomat ratkaisuehdotukset. 

Konfrontoivat johtajat

Konfrontoivaa johtamistyyliä edusti tässä tutkimuksessa yksi kirkkoherra. Hänen 
näkemyksensä mukaan sukupuoli on pappisviran kannalta merkityksetön. Hän 
sovelsi johtajuudessaan käytäntöjä, joissa ei sallittu minkäänlaisia torjujien vaatei-
den mukaisia erityisjärjestelyjä kuten naispuolisen pastorin väistymisiä. Konfron-
toivaa johtamistyyliä edustavalla kirkkoherralla oli takanaan seurakuntalaisten ja 
työntekijöiden enemmistön tuki, mutta hän oli kokenut johtamistapansa vuoksi 
myös paljon vastustusta. Vastustus tuli sekä seurakunnassa vaikuttavalta järjestäy-
tyneeltä torjujien ryhmittymältä että muilta seurakuntalaisilta. Osa naispappeutta 
periaatteessa puoltavista seurakuntalaisista arvosteli kirkkoherraa liian kärkevästä 
puuttumisesta torjujien toimintaan. Kritiikkiä esitettiin muun muassa siitä, että 
kirkkoherra oli näkyvästi noussut naispappeuden torjujia vastaan viemällä asioita 
julkisuuteen ja pyytämällä tuomiokapitulia tarttumaan asiaan.

Mutta mä olen pohtinut […] että tämä meidän kirkkoherra, niin […] 
se menee liikaa mukaan tämmöiseen turhanpäiväseen. Ett niin kun 
pikkunen terrieri, että täältä pesee.375

Kirkkoherraan kohdistuvaa kritiikkiä legitimoitiin uskonnollisin argumentein: 
esimiehenä ja seurakunnan johtajana kirkkoherraa ei pidetty ”oikealla tavalla hen-
gellisenä” vaan hänen koettiin edustavan maallista ajattelua ja noudattavan toi-
mintatapoja, jotka eivät sovi uskonnollisen yhteisön johtamiseen. Ehdottomuus 
naispappeuden torjujia kohtaan tulkittiin yhdeksi tunnusmerkiksi oikeanlaisen 
hengellisyyden puutteesta. Taustalla oli myös yleistä muutosvastarintaa. Kirkko-
herran nähtiin tuoneen seurakuntaan liian paljon muutoksia liian lyhyessä ajassa.

Liian paljon tulee muutoksia, ei [ehdi] edes miettiä, että. Ja minä olen 
joutunut taas olemaan jarrumies. Että seurakunta ei kestä näin suuria 
muutoksia. Että se on persoonakysymys niin paljon sitten myöskin.376

375 H10, LH/P, 197.

376 H9, MT/P, 153.
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Lisäksi aineistosta piirtyi käsitys, että kirkkoherraan kohdistuva kritiikki oli hen-
kilöitynyt.

Naispappeus ei ole [enää se asia, mistä kiistellään] ne on, tää ryhmit-
tymä [naispappeuden torjujat] on sanonut mulle. Ja niin työntekijät 
kuin nuo ihmisetkin. Niin naispappeudesta ei ole kysymys enää, ett se 
on nyt persoona.377

Haastatteluissa esiin tullut kritiikki ei siis kohdistunut yksinomaan kirkkoherran 
toimintatapoihin tai näkemyksiin vaan myös hänen persoonaansa.

4.2.3. PERUSOLETTAMUKSET OHJAAVAT

Yhteisödynaamisessa kehyksessä yhtenä naispappeuskiistojen taustalla vaikuttava-
na tekijänä nähtiin seurakuntien toiminta- ja keskustelukulttuuri. Keskeisimmäksi 
ongelmaksi koettiin avoimuuden puute. Wallin ja Callisterin mukaan konfliktiti-
lanteissa on vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeistä, miten toimijoiden käsi-
tykset vastapuolesta muotoutuvat ja millaista toimijoiden välinen kommunikaatio 
on.378 Aineiston perusteella naispappeuteen liittyvissä kiistatilanteissa käsitykset 
vastapuolesta perustuivat harvoin avoimeen ja rehelliseen vuorovaikutukseen eri 
toimijoiden välillä: näkemyseroista näytti ennemminkin muodostuneen tabu, josta 
oli harvoin kyetty puhumaan avoimesti ja rakentavasti, eikä puhumattomuutta 
pidetty ainoastaan paikallistason ilmiönä, vaan sen nähtiin leimaavan koko kirkkoa.

Ei oikeastaan enää kenenkään kanssa [ole] ollut sellaista keskuste-
lua tästä kysymyksestä kovinkaan paljon. Siis avointa, että miten 
tämä homma hoidettaisi. Jotenkin on semmoista puhumattomuutta. 
Alkuaikoina koko kirkossa ehkä sellaista vaikenemista. Että tämä oli 
sellainen asia, mitä ei saanut ottaa esille, vaan se piti vaan toteuttaa ja 
tehdä töitä.379

Puhumattomuuden taustalla tulkittiin olevan useita tekijöitä. Usein se miellettiin 
merkiksi ongelmien kieltämisestä tai kyvyttömyydestä tunnistaa ongelmien ydintä. 
Esimiehen esimerkkiä keskustelukulttuurin luojana pidettiin merkittävänä.

377 H8, LH/P, 241.

378 Wall & Callister 1995. 519–526

379 H2, MT/T, 131.
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Ihmiset ei uskalla puhua ongelmistaan avoimesti missään kokouksis-
sa. Ja konsultti meillä [oli] kapitulista ja käytiin näitä ongelmia läpi. 
Mutta kukaan ei puhu silloin, kun on tämä yhteinen tilaisuus on, jossa 
pitäisi puhua. Minä olen miettinyt tätä, että pelko, valtaperiaate kirk-
koherran taholta on se, joka pitää näpeissä.380

Jos esimiehen koettiin kieltävän ongelmat, alaisten kynnys nostaa vaikeuksia avoi-
mesti esille yhteisessä keskustelussa oli ollut korkea.

Myös henkilösuhteiden koettiin säädelleen avoimuuden astetta. Esimerkiksi 
työntekijävaihdosten myötä myös keskustelukulttuuri oli saattanut muuttua sul-
keutuneemmaksi. Vaikka keskusteluyhteyden säilyminen ei välttämättä merkinnyt 
ristiriitojen puuttumista, koettiin sen katkeamisen aina pahentaneen ongelmia.381 
Joskus keskustelemattomuuden keskeisimmäksi syyksi nimettiin torjujien jyrkkyys. 
Kuten seuraavasta lainauksesta käy ilmi, osa torjujista oli asiasta samaa mieltä.

T: Puhutaanko täällä avoimesti näistä virkakysymykseen liittyvistä 
jännitteistä työyhteisön sisällä?

H: Ei. Ei ollenkaan. Se on vähän semmoinen tabu, kun tiedetään mi-
nun kanta, niin siitä ei haluta puhua.382

Avoimen keskustelun uskottiin torjujien mielipiteiden ehdottomuuden vuoksi ole-
van tuloksetonta, ja naispappeuskysymyksestä vaiettiin ikään kuin sanattomasta 
sopimuksesta.

Avoimuuden puute näkyi myös seurakuntien toimintakulttuurissa. Joissakin 
tutkimusseurakunnissa esimiehet olivat ilman yhteisiä neuvotteluja asettaneet tor-
jujat ja naispapit eri työvuoroihin yhteentörmäyksien välttämiseksi. Kirkkoherrat 
siis hoitivat työjärjestelyt hiljaisesti. Asianosaiset olivat saattaneet havahtua vasta 
pitkienkin aikojen päästä siihen, mistä näissä järjestelyissä oli ollut kyse. Esimerkiksi 
seurakuntiin uutena tulleet naispastorit olivat ihmetelleet, miksi tietyt työntekijät 
eivät milloinkaan osu samaan jumalanpalvelukseen tai rippikoululeireille heidän 
kanssaan.383 Eräs torjuja puolestaan kertoi arvelevansa selityksiä vaille jääneen siir-
ron toisiin tehtäviin johtuneen hänen naispappeuskannastaan.384

Paikoin konfliktien eri osapuolilla oli hyvin erilaiset näkemykset keskustelu-
kulttuurin avoimuudesta. Alla löytyvät lainaukset, joissa työtovereina työskentele-

380 H5, NP, 40.

381 H2, MT/T, 103–117; H26, NP, 111.

382 H33, MP/T, 293–295.

383 H5, NP, 56.

384 H1, MT/T, 188.
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viltä naispastorilta ja torjujalta kysyttiin, keskustellaanko seurakunnassa avoimesti 
naispappeuskysymyksestä ja siihen liittyvistä jännitteistä. Naispastorin kokemus 
oli, että näistä ei puhuta.

Minun mielestäni ei. Että meillä on, saa sanoa, ystävälliset ja korrektit 
suhteet kaikkien pappien välillä, mutta että siitä asiasta ei puhuta.385

Torjujan mukaan asioista oli yhteisesti sovittu ja avoimesti keskusteltu pappien 
kesken.

Me on jotenkin puhuttu puolin ja toisin, siis pappien kesken, tämä asia 
ja tiedetään, että minun kantani on tuo ja tuon kanta on tuo ja siinä 
sitten koetetaan mennä sillä tavalla, että kukin saisi hyvällä omalla-
tunnolla toimia ja toista kunnioittaen.386

Työskentelyilmapiirin kannalta puhumattomuus oli koettu hyvin raskaana. Useissa 
seurakunnissa kaivattiinkin ilmaa puhdistavaa ja riittävän syvällistä keskustelua 
näkemyseroista.

Minä sanoin, että olen kestänyt elämäni aikana monia asioita, ja ettei 
mikään työyhteisö ole ollut ihan ongelmaton. Mutta se, ett kaikki on 
ryhmässä eikä mistään keskustella avoimesti eikä tule mitään ratkai-
sua. Se on tosi väsyttävää.387

Minä haluaisin kuulla näiden pappisveljien, torjuvien pappisveljien 
ihan ne teologiset perusteet. Minusta olisi kiinnostavaa kuulla, että 
onko ne ne, mitä minä luulen. Ja sanoa omat perusteeni ja niissä 
luultavasti ei tule mitään uutta, mutta ne olisi kumminkin ihan hyvä 
sanoa ääneen. Ja sitten ihan vois kukin sanoa sen, että, niin torjujat 
kun hyväksyjätkin, ett miten on kokenut tämän tilanteen.388

Meillä oli, silloin oli tämä lääninrovasti [nimi], niin meitä oli aika pal-
jon täällä. Ja se oli aika tulinenkin se keskustelu, mutta kumminkin jäi 
semmoinen tunne, ett tämä oli pintasilaus. Ei keskustella. Pitäisi oikein 
kunnolla vaikka tapella ja vaikka itkeä ja porata.389

385 H17, NP, 166–170. 

386 H16, MP/T, 78.

387 H5, NP, 140.

388 H17, NP, 178.

389 H10, LH/P, 425.
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Suhtautuminen avoimeen keskusteluun oli osin ristiriitaista. Naispappeuskysymys 
miellettiin hyvin henkilökohtaiseksi ja persoonaa kokonaisvaltaisesti koskettavaksi 
teemaksi, eikä siitä puhumista työyhteisössä pidetty helppona. Puhumattomuuden 
taustalla saattoi olla myös pelko ristiriitatilanteita kohtaan. Eräs tutkimukseen haas-
tateltu naispastori esimerkiksi pohti, olisiko hänen persoonassaan ollut riittävästi 
vahvuutta kuulla itseensä kohdistuvaa ääneen lausuttua torjuntaa.390

Joskus tietysti miettii, että mikä on hyvä, että repiäkö auki niitä 
haavoja vai, että siinä niin kun pitäisi olla tosi asiantunteva, oman 
työyhteisön kesken se on aika hankalaa.391

Edellä esiin nousseet tutkimustulokset ovat hyvin yhteneviä Ruotsissa 1990-lu-
vun alussa tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa kartoitettiin miten sukupuolten välinen 
tasa-arvo toteutuu kirkossa. Tutkimukseen haastateltiin ihmisiä seurakunnista, 
joissa osa työntekijöistä vastusti naispappeutta ja joissa työskenteli naispuolisia 
pastoreita. Tulokset osoittavat, että sukupuoleen perustuva syrjintä on usein huo-
maamatonta. Sitä siis esiintyy myös yhteisöissä, joissa ei ole tunnistettavissa nä-
kyviä ja selkeitä ulkoisia merkkejä. Syrjintä tapahtuu usein hiljaisuudessa, ja on 
vain harvoin yhteisen ja avoimen keskustelun aihe. Ruotsalaistutkimuksen mukaan 
tunnusomaisia piirteitä seurakunnille, joissa syrjintää koettiin, olivat selkeä suku-
puolten välinen hierarkia, vahvat torjujat ja heikko johtajuus, suljettu työskentelyil-
mapiiri, jossa konflikteja kartettiin eikä haluttu selvittää, pyrkimys säilyttää hyvät 
ihmissuhteet ja rajoitettu mielipiteenvapaus.392 

Myös oma aineistoni osoittaa, että syrjintä jää usein tunnistamatta ja vähin-
täänkin nimeämättä siksi, että kaiken ajatellaan olevan näennäisesti hyvin. Haas-
tatteluissa nousi esiin tilanteita, joissa seurakuntien työskentelyilmapiiriä pidettiin 
hyvänä ja jopa tasa-arvoisena, ja vasta asiaa tarkemmin kysyttäessä havahduttiin 
työyhteisössä esiintyvään syrjintään. Syrjintä hyväksyttiin mieluummin hiljaisesti 
kuin otettiin riski avoimen konfliktin syntymisestä.

Naispappeuskiistoja on kiinnostava tarkastella myös organisaatiokulttuurin kä-
sitteen kautta. Organisaatiokulttuuri on moniulotteinen ilmiö, jolle on tutkimuskir-
jallisuudessa annettu lukuisia määritelmiä. Edgar H. Scheinin mukaan organisaa-
tioiden kulttuuri on perusoletusten ja uskomusten kaikkein syvin, tiedostamaton 
taso, joka on yhteinen kaikille organisaation jäsenille ja joka määrää organisaation 
näkemyksen itsestään ja ympäristöstään perusluonteisella, itsestään selvällä taval-

390 H17; NP, 166.

391 H36, MT/P, 260–266. 

392 Hansson 1992, 108–109.
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la. Organisaatioteorioiden mukaan työyhteisöjen kulttuuri on kiinteästi sidoksissa 
johtajuuteen. Organisaatiokulttuuria on pidetty jopa synonyyminä johtamiskult-
tuurille. 393

Schein toteaa organisaatiokulttuurin olevan erityisen merkityksellinen pyrit-
täessä ymmärtämään ihmisyhteisöissä tapahtuvia selittämättömiä ja näennäisen 
järjettömiä asioita. Hän erottaa kulttuurissa kolme tasoa, jotka on havainnollistettu 
kuviossa 6. 394 Näkyvimmällä tasolla ovat artefaktit eli ihmisen rakentama fyysinen 
ja sosiaalinen ympäristö kuten tila, puhuttu kieli ja havaittava käyttäytyminen. Seu-
raavalla tasolla ovat arvot. Ne ilmaisevat, miten asioiden tulisi olla ja ovat usein tie-
toisia ja selkeästi ilmaistuja. Kulttuurin perustana ovat perusoletukset, jotka Schein 
määrittelee näkymättömiksi, alitajuisiksi itsestäänselvyyksiksi. Perusolettamukset 
ovat piileviä oletuksia, jotka kertovat ryhmän jäsenille, miten heidän tulee havain-
noida, ajatella ja tuntea. Jos esimerkiksi ryhmän perusoletuksena on, että yksilön 
oikeudet menevät ryhmän oikeuksien edelle, jäsenet eivät voi hyväksyä sitä, että 
ryhmälle häpeää tuottaneen jäsenen tulisi uhrautua ryhmän puolesta.395

Kuvio 6. Kulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus.

393 Schein 1987, 19–25.

394 Tiivistäen Schein määrittelee organisaatiokulttuurin perusoletusten malliksi, jonka jokin ryhmä on keksinyt, 
löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä 
ongelmiaan. Tämä malli on Scheinin mukaan toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja 
siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea (Schein 1987, 
32).

395 Schein 1987, 32–38. 
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Scheinin mukaan organisaatiokulttuuri muotoutuu yhteisten uusien kokemusten 
kautta ja oppimisen tuloksena. Yksi sen tehtävistä on inhimillisiin kokemuksiin 
liittyvän ahdistuksen vähentäminen tiedollisen epävarmuuden tai ylikuormituksen 
tilanteissa. Organisaatiokulttuuri myös suojelee ja määrittää ryhmän identiteetin 
suhteessa ulkopuolisiin, ja takaa ryhmän sisäisen yhteenkuuluvuuden.

 Organisaatiokulttuurin näkökulmasta voidaan pohtia, missä määrin nais-
pappeuskiistoissa on kyse perusoletusten ja arvojen tasolla ilmenevistä ristiriidoista, 
jotka heijastuvat näkyvälle eli artefaktien ja luomusten tasolle. Kuten tutkimuksessa 
on jo aiemmin käynyt ilmi, haastateltavien mielestä kirkko jätti naispappeuspää-
töksen yhteydessä avoimeksi sen, miten työt seurakunnissa tulisi järjestää torjujien 
ja naispuolisten pastoreiden kesken. Tämän seurauksena yksittäiset seurakunnat 
päätyivät hyvin erilaisiin käytäntöihin suhteessa torjujille annettuun toimintavapau-
teen. Osassa seurakuntia itsestään selväksi lähtökohdaksi muotoutui toimintatilan 
antaminen torjujille, osassa taas ei. Muotoutuneita käytäntöjä ohjasivat pitkälti 
kirkkoherrojen näkemykset ja seurakuntien yleinen asenneilmapiiri ja hengellinen 
ilmasto. Scheinin organisaatiokulttuurin käsitettä soveltaen voidaan ajatella, että 
ajan myötä nämä seurakuntakohtaiset käytännöt muuntuivat tiedostamattomiksi 
perusolettamuksiksi ja osaksi seurakuntien organisaatiokulttuuria.

Tämän tutkimuksen aineisto vahvistaa käsitystä, että seurakuntien välillä on suu-
ria eroja naispappeuskysymyksen suhteen omaksutuissa toiminta- ja johtamiskult-
tuureissa. Ristiriidat olivat usein lähteneet liikkeelle siitä, että seurakuntiin uutena 
tulleet toimijat olivat kyseenalaistaneet vallitsevat käytännöt tai oman seurakun-
nan toimijat olivat ryhtyneet vertaamaan seurakuntansa naispappeuskysymyksessä 
omaksumia toimintatapoja muihin seurakuntiin. Scheinin organisaatiokulttuurin 
määritelmästä käsin voidaan ajatella, että nämä ihmiset eivät asettaneet kyseenalai-
siksi vain näkyviä käytäntöjä, vaan myös näkymättömät perusolettamukset ja arvot. 
Tämä auttaa ymmärtämään sitä, miksi naispappeuskiistat koetaan yhteisötasolla 
usein niin vaikeina, miksi muutokset tapahtuvat hitaasti, ja miksi ne nähdään en-
nemmin uhkana kuin mahdollisuutena. Organisaatiokulttuurin kautta tarkasteltuna 
naispappeuskiistoissa ei siis ole kyse vain irrallisia käytäntöjä koskevista konkreet-
tisista erimielisyyksistä, vaan myös tiedostamattomalla tasolla olevien olettamusten 
ja arvojen törmäämisistä, jotka horjuttavat koko yhteisön identiteettiä.
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5. VIRKANÄKEMYSEROT USKONNOLLISENA 
KYSYMYKSENÄ

5.1. Uskonnollis-traditionaalinen kehys

Uskonnollis-traditionaalisessa kehyksessä naispappeuskiistoja lähestyttiin kirkon 
opista ja perinteestä käsin, ja naispappeuskysymystä pidettiin raamattu-, oman-
tunnon ja vakaumuskysymyksenä. Kiistat miellettiin ensisijaisesti teologisiksi on-
gelmiksi, ja niiden taustasyitä etsittiin raamatuntulkinnasta ja niin kokonaiskirkon 
kuin yksittäisten toimijoiden tavasta tulkita ja soveltaa oppia ja perinnettä. 

Minun mielestä se on semmoinen raamattukysymys ja omantunnon 
kysymys. Eli siinä se on lyhykäisesti sanottuna ja se ei ole tähän nai-
seuteen mitenkään liittyvä asia. Se on siinä yksinkertaisesti.396

Kuvitellaan, ett se on tasa-arvokysymys, eikä ymmärretä sitä, ett siinä 
on kysymys Raamatusta ja omasta semmoisesta vakaumuksesta, eikä 
siinä mielessä siitä tasa-arvosta. Se saattaa johtaa hyvinkin voimak-
kaisiin toimenpiteisiin tai asenteisiin.397

Aineiston perusteella uskonnollinen kehystäminen oli torjujille sekä syiden että 
merkitysten osalta selkeästi ensisijainen tapa kehystää naispappeuskiistoja ja -ky-
symystä.398

Uskonnollis-traditionaalisessa kehyksessä myös ratkaisuja kiistoihin etsittiin 
opista ja raamatuntulkinnasta käsin. Konfliktinäkökulmasta on keskeistä, että puol-
tajat ja torjujat olivat yksimielisiä siitä, että naispappeuskysymyksen teologisissa 
ja opillisissa perusteluissa ei tulla saavuttamaan yksimielisyyttä osapuolten välillä. 
Näkemykset erkanivat johtopäätöksissä, joita tästä lähtökohdasta vedettiin: Torjujat 
olivat sitä mieltä, että kirkossa tulisi tunnustaa kaksi erilaista näkemystä pappeu-
desta ja antaa molempien näkemysten edustajille tilaa toimia. Puoltajat taas lähti-
vät liikkeelle siitä, että naispappeuskysymyksen opillinen ja teologinen ulottuvuus 
ratkaistiin naispappeuspäätöksen yhteydessä. Valtaosa puoltajista oli sitä mieltä, 

396 H1, MT/T, 61.

397 H1, MT/T, 250.

398 H4, MP/P, 365.
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että kirkon tulisi kaikissa käytännöissään ja kaikilla tasoilla elää todeksi pappeutta, 
joka ei ole sukupuoleen sidottu.

5.2. Uskonnolliset tekijät ristiriitojen taustalla

5.2.1. HARHAAN ASTUNUT KIRKKO?

Uskonnollis-traditionaalisesti kiistoja kehystävät torjujat pitivät naispappeuskiisto-
jen pohjimmaisena syynä kirkon ratkaisua avata pappisvirka naisille. He tulkitsivat 
naispappeuspäätöksen teologiseksi virhearvioinniksi, jonka myötä kirkon nähtiin 
luopuneen oikeasta opista ja raamatuntulkinnasta. Naispappeuskiistojen ajateltiin 
olevan tämän kohtalokkaan erehdyksen väistämättömiä seurauksia.

Ja minun mielestäni, jos mennään ihan pohjille, niin periaatteessa se 
ratkaisu, mikä silloin tehtiin, kun se naispappeus hyväksyttiin, niin 
siinä oikeastaan tehtiin ratkaisu, mikä on poikinut tällaisia ristirii-
tatilanteita. Eli mistä se johtuu, niin kirkko on lähtenyt Raamatussa 
toisenlaiselle tulkintalinjalle. [---] Se lähtee sieltä, alkuratkaisusta 
lähdetään, kun tehtiin tämmöinen päätös, niin se tuo tällaisia ristirii-
toja 399

Aina, jos tehdään joku päätös, joka on Raamatun vastainen selvästi, 
niin se tulee aiheuttamaan hajaannusta kirkossa.400

Olen edelleenkin täysin vakuuttunut siitä, että kirkko on tehnyt siinä 
suuren virheen, kun on hyväksynyt semmoista, mitä ei klassinen teolo-
gia ja Raamattu hyväksy.401

Vastuu kiistoista sälytettiin siis viime kädessä kirkolle, ja mielipiteet perusteltiin 
uskonnollisin argumentein. 

Naispappeuspäätöksen teologisen ulottuvuuden merkitystä torjujille kuvastavat 
hyvin heidän vastauksensa kysymykseen, miten he ratkaisisivat naispappeuskiistat, 
jos heillä olisi kaikki valta. Useat torjujat pitivät ideaaliratkaisuna sitä, että nais-
pappeuspäätös voitaisiin hylätä. Koska tämän ymmärrettiin olevan käytännössä 

399 H2, MT/T, 230, 246.

400 H1, MT/T, 537.

401 H23, MP/T, 14.
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mahdotonta, ihanteena pidettiin kuitenkin sitä, että kirkko ”tekisi parannuksen” 
eli tunnustaisi tehneensä väärin hyväksyessään naispappeuden.

No, tietysti, jos ajassa saisi palata kaksikymmentä vuotta taaksepäin 
ja minä olisin se, joka määrää, niin todennäköisesti silloin naispappe-
utta ei olisi hyväksytty.402

Kirkon pitäisi tehdä parannus tästä asiasta ja mennä askeleen taakse-
päin vähintäänkin. Ja käytännössä se ei varmasti onnistu tällä taval-
la, mutta sanotaan, ainakin mahdollistaa sen, että myöskin sellaiset 
papit, jotka uskoo tällä tavalla, niin heillä on mahdollisuus toimia 
tässä kirkossa.403

Jos minä olisin kirkon diktaattori, minä peruuttaisin heti paikalla 
naispappeuden ja kaikki ne virat muutetaan tämmöisiksi, sanotaan 
lehtorin viroiksi. Samalla palkalla kaikki saisi jatkaa, mutta pois pa-
pillisista tehtävistä. Virkanimike uusiksi ja tehtävät uusiksi. Ei altta-
ripalveluksia, tämmöisiä. Mutta sama palkka. Se on minusta oikeata 
tasa-arvoa.404

Näkemyksiltään jyrkimmät torjujat mielsivät pappisviran avaamisen naisille 
yksiselitteisesti vääränä ja pahana. Naispappeuteen viitattiin muun muassa ”ilman 
saastumisen indikaattorina” eli yhtenä näkyvänä osoituksena siitä, että kirkko on 
luopunut oikeasta opista ja teologiasta. Naispappeuden ei myöskään nähty ”kan-
taneen hyvää hedelmää”, vaan aiheuttaneen riitaa, valheellisuutta ja epäsopua. 
Useita kirkon haasteita, esimerkiksi jäsenmäärän laskua, kehystettiin uskonnolli-
sesti. Vaikeuksien uskottiin olevan merkkejä naispappeuden myötä kadonneesta 
siunauksesta.405

H: Missä ovat uudistuksen hedelmät? Onko naispappeus täyttänyt 
meidän kirkkomme, onko se kääntänyt jatkuvasti lisääntyvän kirkosta 
eroamisen nousuun, onko kirkko tänä päivänä ylipäätäänkään lähem-
pänä Sanan linjaa vai ehkä etäämpänä? Minä väitän niin, ett kaikilla 
mahdollisilla mittareilla mitattuna kirkolla menee huonosti. Otetaan 
ihan melkein mikä mittari tahansa, niin alaspäinhän me on menty 
rajusti kahdessakymmenessä vuodessa.

402 H1, MT/T, 620.

403 H25, LH/T, 98.

404 H33, MP, T, 395.

405 H25, LH/T, 22.  
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T: Johtuuko se naispapeista?

H: Johtuu minusta selkeästi. Jumalan siunaus on väistynyt. Se on 
perimmäinen syy.406

Tyypillistä oli, etteivät torjujat nähneet naispappeutta erillisenä ja itsenäisenä pa-
huuden ja ilmentymänä, vaan symbolina laajemmasta ja leviävästä pahuudesta, 
joka vie kirkosta hengellistä siunausta. 

Hän sanoi, ett tämä ratkaisu on Ruotsin kirkossa ollut niin kun kylpy-
ammeen tulppa, joka on vetänyt, kuinka hän sen nyt niin ilmasi, niin 
kuin valtavasti Ruotsin kirkosta pois tätä, no, sanotaan nyt hengellistä 
siunausta. Minulle jäi lähtemättömästi mieleen tämä, että kyllä tosi-
aan niin kun kylpyammeen tulppa. 407

Torjujien näkemyksiin naisesta pahuuden levittäjänä ja siunauksen tuhoajana 
avautuu kiinnostava näkökulma yhdysvaltalaisten naispastoreiden asemaa tutki-
neen Catherine Prelingerin havaintojen kautta. Prelinger viittaa Britanniassa vuon-
na 1920 tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin naisen fyysistä sopivuutta papin 
virkaan. Kun mitään fyysistä estettä naiselle tehdä papin työtä ei löytynyt, todettiin 
naispappeuden vastustamisen perustuvan osin tiedostamattomaan ajatukseen nai-
sen seremoniallisesta epäpuhtaudesta. Taustalla ajateltiin olevan vaietun oletuksen, 
että nainen saastuttaa kirkon fyysisellä olemuksellaan. Prelingerin mukaan on to-
dennäköistä, että samantapainen ajattelu löytyy yhä naispappeuden vastustamisen 
takaa.408

Torjujat näkivät omaksi tehtäväkseen ja velvollisuudekseen puhtaan opin ja 
raamatuntulkinnan varjelemisen. Omasta mielestään siis vain he edustivat kirkossa 
oikeanlaista hengellisyyttä ja raamatuntulkintaa. Torjujat ajattelivat teologisen ja 
opillisen keskustelun jatkamisen olevan välttämätöntä sekä kiistojen ymmärtämisen 
että ratkaisemisen kannalta.

Minun paikkani on tässä olemassa olevassa tilanteessa niiden mies-
ten joukossa, jotka tahtoo, ett kirkossa ratkaisee Raamatun sana eikä 
mikään muu, ei varsinkaan tämmöiset ideologiset, jumalattomasta 
ajattelusta nousevat jutut.409

406 H33, MP/T, 263–267.

407 H33, MP/T, 267.

408 Prelinger 1992.

409 H33, MP/T, 25.
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Kyllähän tämä kirkko jatkaa tätä elämäänsä, mutta hengellinen 
elämä tulee suuntautumaan näiden kansankirkon seurakuntien ulko-
puolelle yhä enenevässä määrin, mikäli tätä tilannetta ja tätä virka-
kysymystä ei onnistuta ratkaisemaan sillä lailla, että sitä elintilaa 
löytyy.410

Näin jyrkkiä ja mustavalkoisia tulkintoja naispappeuskysymykseen liitti avoimesti 
vain osa torjuvista haastatelluista. On kiinnostavaa pohtia, mitä haastattelutilantees-
sa maltillisemmin suhtautuvat torjujat lopulta ajattelivat ja miten heidän ajattelunsa 
heijastui meneillään oleviin kiistoihin. Kuten seuraavasta lainauksesta käy ilmi, 
osa naispappeutta puoltavista haastatelluista koki ristiriitaisena sen, että torjujat 
olivat tuoneet erilaisissa yhteyksissä esiin erilaisia mielipiteitä. Tämä oli herättänyt 
kysymyksen, mitkä mielipiteistä olivat tosia ja aitoja. 

Nyt on todettu se, että [torjujassa] on kaksi puolta. Me ollaan välillä 
aina mietitty, ett mikä se on se oikea puoli, että onko se se, joka me 
luetaan Paavalin synodin lehdestä, Sisarenpojasta. Onko ne ajatukset 
niitä, mitä hän ihan oikeasti ajattelee, mitä mieltä hän on ihan oikeas-
ti. Vai onko se sitä oikeaa [torjujaa], joka täällä meidän työyhteisössä 
näkyy, joka on ihan jees-tyyppi. Ei koskaan tiedä, että ajatteleeko hän 
ihan just noin kuin hän nyt sanoo, vai sanooko hän niin, että sopu  
säilyy. 411

Edellä lainatun haastatellun kokemus osoittaa, että osa maltillisista puoltajista jakoi 
peitellysti samanlaisia ajatuksia ja mielipiteitä kuin jyrkemmin kantansa ilmaisevat 
torjujat. Työyhteisöissä tämä aiheutti hämmennystä ja loi epäluottamuksen ilma-
piiriä torjujien ja heidän työtoveriensa välille.

 Puoltajilla uskonnollinen kehystäminen ilmeni torjujia epäsuoremmin. Puoltajat 
korostivat Raamatun laajoja tulkintalinjoja ja heille keskeisiä kristillisiä arvoja kuten 
oikeudenmukaisuutta, lähimmäisenrakkautta ja ihmisarvoa ja yksilön oikeutta tulla 
hyväksytyksi sellaisena kuin on. Aineiston valossa uskonnollinen kehystäminen ei 
saanut puoltajilla yhtä vahvaa asemaa kuin torjujilla. Teologisen argumentoinnin si-
jaan puoltajat keskittyivät käytännöllisiin haasteisiin ja kehystivät naispappeuskysy-
mystä ensisijaisesti hallinnollis-pragmaattisesti tai yhteisödynaamisesti. Puoltajien 
uskonnollinen kehystämisen vähäisyyttä haastatteluaineistossa ei kuitenkaan voida 
pitää merkkinä siitä, että uskonnolliset perusteet olisivat olleet heille vähemmän 
merkityksellistä kuin torjujille. Myös puoltajat nojasivat näkemyksissään uskon-
nollisiin arvoihin ja perusteisiin: naispuolisiin pappeihin kohdistuvan syrjinnän 

410 H23, MP/T, 542.

411 H24, MT/P, 103.
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nähtiin sotivan keskeisiä ja luovuttamattomia kristillisiä perusperiaatteita vastaan, 
ja naisiin kohdistuvalle syrjinnälle löydettiin vertauskuvia Raamatusta.

Minulle tämä oikeudenmukaisuus. Siis tämä kirkon sanoma, lähim-
mäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus ja nimenomaan tämä. Viime 
aikoina olen miettinyt tämän kirkon kanssa, Jeesusta Sykarin kaivol-
la. Olen välillä miettiny, että asetetaanko tässä nämä papiksi vihityt 
naiset niiksi naisiksi, jotka joutuu käymään Sykarin kaivolla silloin, 
kun muut ovat poissa, niin silloin he saavat toimia, kun nämä hurs-
kaat eivät viitsi tai heille ei sovi. Niin kun tämä nainen tuli hakemaan 
vettä silloin salaa.412

Puoltajien uskonnollisen argumentoinnin vähäisempää määrää torjujiin verrattuna 
selittää varmasti se, että puoltajat ajattelivat naispappeuskysymyksen teologisen 
ulottuvuuden ratkenneen naispappeuspäätöksen yhteydessä. Naispappeuden kan-
nattajat pitivät opillisen keskustelun jatkamista tarpeettomana ja olivat sitä mieltä, 
että kiistat ovat ratkaistavissa ennemminkin kirkon käytäntöjä uudistamalla kuin 
teologiseen keskusteluun palaamalla. Toinen selittävä tekijä on osapuolten teolo-
gisten lähtökohtien erilaisuuden tiedostaminen. Monet totesivat torjujien maail-
mankuvan ja uskonnollisen ajattelun olevan niin etäällä omastaan, että yhteistä 
leikkauspintaa ei yksinkertaisesti nähty olevan. Teologista keskustelua pidettiin 
turhauttavana ja tuloksettomana. Joskus torjujien toimintatapojen ja teologian tul-
kittiin päinvastoin olevan jyrkässä ristiriidassa puoltajille merkityksellisten kristil-
listen arvojen kanssa.413

Mutta kun on sisäänrakennettu tähän fundamentalistiseen porukkaan 
se leikkaamisen ideologia, siis että se on semmoista annettua. Ne ei voi 
itsellensä mitään, se on niitten uskon ytimessä, että on vaan aina kaks 
tietä, on oikea ja väärä, on uskollisuus sille, minkä he nyt ymmärtää 
Jumalan sanaksi ja Herran säätämykseksi. Se on niitten juttu. Ja 
meillä on suvaitsevampi tai tämmönen, ett me ymmärretään hieman 
eri tavalla sitten valtakirkossa, että mikä on perinteen merkitys ja 
kristillinen ihmiskuva, sen suhde paimenen virkaan, paimenen viran 
ydin. Ne on niin eri maailmoita sitten.414

412 H7, LH/P, 589.

413 H7, LH/P, 353.

414 H22, LH/P, 350.



133

Minusta se on käsittämätöntä, moraalitonta, epäkristillistä, hajot-
tavaa työtä, joka minun mielestä juuri, jos nyt mennään ihan hen-
gelliselle tasolle, niin sielunvihollisen työ on hajottaa. Ja yleensähän 
se toimiikin juuri ainakin Raamatun mukaan seurakunnan sisällä, 
hajottava henki.415

5.2.2. RATKAISEEKO RAAMATTU?

Uskonnollis-traditionaalinen kehystäminen palautui viime kädessä Raamattuun ja 
sen tulkintaan. Torjujien tavalle tulkita Raamattua oli tunnusomaista kirjaimellisuus 
ja ehdottomuus.

Ajattelen sillä tavalla, että Raamatussa näitä kohtia papin virkaan 
liittyen joitain on ja ymmärrän näin, että se papin virka on tarkoitettu 
jostain syystä, jota syytä minä en ymmärrä, niin minun ymmärryksen 
mukaan Raamattu opettaa, että se on miehelle tarkoitettu virka.416

Jumalan luomisjärjestys on tämä, ja jos minä kristittynä otan Ju-
malan sanan todesta, että se on Jumalan sanaa, niin minulla ei ole 
vaihtoehtoa silloin toimia toisin tai ajatella toisin. [---] Miehelle on 
annettu vastuu seurakunnasta ja paimenen tehtävä. Ja silloin kun se 
on Jumalan sanan mukaisesti, niin se ei ole äänestys- eikä mielipide-
kysymys. 417

Naispappeuskysymyksessä omaksumaansa näkemystä torjujat pitivät Raamattuun 
vedoten yksiselitteisenä ja velvoittavana. Torjujien asenteita uskonnollis-traditio-
naalisessa kehyksessä leimasi kauttaaltaan, ja erityisesti suhteessa Raamattuun ja 
sen tulkintaan, vahva oikeassa olemisen eetos. Heidän mielipiteisiinsä oli sisään-
rakennettuna ajatus, että riittävän syvällisesti ja hyvin Raamattua tuntevat ovat 
joko päätyneet vastustamaan naispappeutta tai vähintäänkin ymmärtävät nais-
pappeuden vastustamista. Raamatun ohella torjujat hakivat omille käsityksilleen 
kristillisestä traditiosta identifioitumalla naispappeutta vastustavaan kristikunnan 
enemmistöön.

Uskon, että ihmisillä, jotka tuntee virkateologiaa ja tuntee Raamattua 
ja muuta, niin niillä on ainakin tietynlainen ymmärtämys, että näin-
kin voi ajatella, tällä tavalla konservatiivisella tavalla. Koska kuiten-
kin tälläkin hetkellä seitsemän, kahdeksankymmentä prosenttia maa-

415 H11, NP, 337.

416 H16, MP/T, 22, 146.

417 H25, LH/T, 90.
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ilman kristityistä kuuluu kirkkoihin, jotka ei hyväksy naispappeutta. 
Että tämä on kuitenkin enemmistön kanta edelleenkin kristikunnassa. 
Jo se panee miettimään, ett voidaanko me väittää, ett näillä, jotka on 
tällä perinteisellä kannalla, niillä ei ole edes sijaa eikä oikeutta toimia 
tässä kirkossa. Ett se on jotenkin loogisesti aika käsittämätön juttu.418

Jos kirkko tuomitsee meidät [torjujat], niin kirkko samalla tuomitsee 
myöskin koko oman historiansa ja kristikunnan enemmistön siinä 
mukana.419 

Mutta jos otetaan lähtökohdaksi se, että Jumalan sana on ylin auktori-
teetti, niin silloin meidän pitää ottaa huomioon ne ihmiset, jotka uskoo 
myöskin sen, että tämä on ylin auktoriteetti.420

Torjujat arvostelivat kirkkoa jyrkin sanoin teologian ohuudesta ja Raamatun ohitta-
misesta. Kritiikin kärki kohdistui siihen, että naispappeuskiistojen ratkaisemisessa 
oli turvauduttu juridisiin keinoihin. Torjujat syyttivät kirkkoa kiistojen ratkaisemi-
sesta yleisen mielipiteen perusteella teologian ja Raamatun sijaan. Kehysanalyysin 
näkökulmasta torjujat eivät hyväksyneet sitä, että puoltajien tulkinnoissa kehykset 
olivat sekä rinnakkaisia että usein myös päällekkäisiä. 

Teologia puuttuu kirkolta. Sitten mennään lakitupaan, kysytään 
lakimiehiltä, miten kirkon pitäisi toimia. Siis se on minusta jotenkin 
aivan järkyttävä juttu, että kirkolta ei löydy teologiaa sillä lailla, että 
voitaisiin sen perusteella ratkaista tämän tyyppisiä kysymyksiä, vaan 
näistä tehdään juridisia kysymyksiä ja sieltä etsitään ne [ratkaisut]. 
Mitä lakimies sanoo, niin se on sitten niin. Se on aamen ja kirkon kan-
ta. Siis ikään kuin teologiaa ei olisi olemassakaan, ikään kuin Raama-
tulla ei olisi enää mitään annettavaa tämän päivän kirkolle. Nämä on 
vaan gallup -kyselyjä ja lakimiesten juttuja.421

Myös puoltajat pohjasivat näkemyksensä Raamattuun, mutta vetosivat siihen 
harvoin yhtä suoraviivaisesti kuin torjujat. Sen sijaan puoltajien näkemyksissä ko-
rostuivat kristilliset arvot ja Raamatun suuret tulkintalinjat. Raamatuntulkinnassa 
nostettiin keskeiselle sijalle kulttuuristen ja historiallisten taustatekijöiden huomi-
oiminen ja esimerkiksi naisen yhteiskunnallisessa asemassa eri aikakausina tapah-
tuneet muutokset. Siinä missä torjujilla oli voimakas tarve pitää esillä Raamattua ja 
korostaa sen oikean tulkintatavan tärkeyttä, puoltajien asennoitumista raamattu-

418 H23, MP/T, 210.

419 H23, MP/T, 634.

420 H25, LH/T, 162.

421 H4, MP/T, 317.
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kysymykseen leimasi turhautuminen osapuolten lähestymistapojen erilaisuuteen. 
Useat puoltajat totesivat oman suhtautumisensa Raamattuun olevan niin kaukana 
torjujien näkemyksestä, että hedelmällistä dialogia ei uskottu syntyvän.

Yhteiskunta on muuttunut siitä Raamatun ajoista kyllä niin paljon, 
muutenkin kuin naisen asema. Että kun joku Paavali sanoo, että 
nainen vaietkoon seurakunnassa, niin ei se nyt voi olla mikään sääntö 
enää tänä päivänä.422

Kysymys on kuitenkin semmoisesta kysymyksestä, jota me ei ratkais-
ta. Me ei siis ratkaista sitä kysymystä ikänä. Raamattukeskustelu 
ei johda minkäänlaiseen tulokseen. Ett se on varmaa. Eli nyt pitäisi 
keskittyä todella tähän työn tekemiseen ja niihin yhteisiin sääntöihin, 
mitä meillä on olemassa ja tehdä töitä.423

Kun me nyt luetaan tätä Raamattuakin niin eri tavalla, niin ei sii-
henkään valitettavasti vaan voi tukeutua, vaan se on kyllä tällainen, 
mitäs minä nyt sanoisin, kehityksen tulos, mikä meidän täytyy hyväk-
syä. Maailma ei pysy enää Jeesuksen ajassa, se on muuttunut ja siihen 
täytyy sopeutua.424

Raamatun tulkintatavoista keskustelemisen ei myöskään uskottu edistävän kiistojen 
ratkaisemista.425

Paikoin puoltajat ajattelivat torjujien kirjaimellisen raamattukäsityksen olevan 
hauraan persoonallisuuden ja maailmankuvan suoja. Eräs puoltaja vertasi torjujien 
raamattukäsitystä korttitaloon, jossa yhden kortin poistaminen, kuten mielipiteen 
muuttaminen naispappeuskysymyksessä, romahduttaisi koko korttitalon.

Minä väittäisin, että se on oma epävarmuus ja perustelisin sillä, että 
näistä omista vahvoista ja varsinaisista asioista, mitä Raamatusta 
ilmenee, on rakennettu semmoinen korttitalo, mikä on toinen toisen-
sa varassa. Siis raamattukäsityshän siellä kuitenkin lie takana. Ja 
jos siellä sanotaan, että nainen vaietkoon, ja jos minä tällä kohdalla 
annan periksi, että Raamattu ei ihan varmasti juuri tätä tarkoitakaan, 
niin minulla on semmoinen pelko, että se koko korttitalo sortuu, koska 
silloin minä ajattelen jostakin toisestakin asiasta sillä tavalla, että 
eihän siinäkään Raamattu voi olla oikeassa.426

422 H18, MT/P, 295.

423 H5, NP, 296.

424 H3, LH/P, 322.

425 H5, NP, 544.

426 H21, LH/P, 285.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

Myös varhaisen sosiaalistumisen samalla tavalla ajatteleviin ja sosiaalisen paineen 
uskottiin selittävän naispappeuden torjujien uskollisuutta omalle ajattelulleen. 
Raamattunäkemyksen nähtiin muodostavan tärkeän osan torjujien uskonnollista 
identiteettiä ja toimivan keskeisenä minäkuvan rakennusaineena.

5.2.3. VAKAUMUS JA USKONNONVAPAUS

Uskonnollis-traditionaalisessa kehyksessä naispappeuskysymys nähtiin myös 
omantunnon-, vakaumus- ja uskonnonvapauskysymyksenä. Vakaumuksen ja 
omantunnon näkökulmia toivat korostetusti esiin torjujat. He pitivät kiistojen 
taustalla olevana perusongelmana kirkon torjujiin kohdistamaa painostusta työs-
kennellä vastoin vakaumustaan. Tämä miellettiin epäkristilliseksi ja sen tulkittiin 
loukkaavaan torjujien uskonnonvapautta ja perusoikeuksia.

Ei siitä ole mitään hyötyä kellekään, että ihmisiä pakotetaan omaa-
tuntoa vastaan tekemään ja toimimaan. Se ei ole kristillistä missään 
määrin. Voinko mä enää sen jälkeen sanoa omaa kirkkoani kristilli-
seksi… pakotetaan toimimaan omaatuntoa vastaan.427

Onhan meillä piispakin sanonut, että vakaumuksen oikeutta ei voi 
kiistää, on oikeus olla vanhalla virkakannalla. Mutta se, että saako 
sitä vakaumusta toteuttaa, saako sen mukaisesti elää, niin siitä on nyt 
kysymys.428 

Puoltajien vastine torjujien vakaumuksen ja omantunnon argumentteihin oli yleen-
sä pragmaattis-hallinnollinen kehystäminen. He olivat sitä mieltä, ettei kirkon jär-
jestykseen sitoutuneella työntekijällä ole subjektiivista oikeutta toimia omantunnon 
syistä yhteisesti sovittujen periaatteiden vastaisesti. Puoltajille yhteistyö oli siis en-
sisijaisesti käytännöllinen, ei uskonnollinen kysymys. Puoltajien tulkinnan mukaan 
uskonnonvapaus tulisi nähdä vapautena valita tai perustaa itse uskonnollinen yhtei-
sö, jossa oman vakaumuksen mukainen uskonnon harjoittaminen on mahdollista.

427 H2, MT/T, 585.

428 H23, MP/T, 154.
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Meillä on pappisvirka avattu naisille. Piste. Että meillä ei ole kirkos-
sa muuta kuin yks virkakäsitys. Meillä on pappeja ja tosiaan, että 
ottakaa tai jättäkää. Jos ei sovi, niin Suomi on vapaa maa ja meillä on 
uskonnonvapaus. Perustakoon oman tai liittykööt johonkin toiseen, 
jos ei nämä meidän säännöt sovi. --- Heidän [torjujien] uskonvapaus 
on siinä, ett heidän ei tarvitse kuulua luterilaiseen kirkkoon. He voivat 
erota kirkosta.429

Jos ei voi hyväksyä kirkon päätöksiä naispappeudesta ja muista 
asioista, niin silloin täytyy miettiä, että onko tämä minun kirkko. Että 
uskonnonvapaus on myös sitä. Kun he [torjujat] väittää sitten taas, 
että heillä on tätä uskonnonvapautta toimia oman omantuntonsa mu-
kaan.430

Puoltajien näkemykset ovat yhteneviä oikeusteologian dosentti Hannu Juntusen 
tulkintojen kanssa kirkkolainsäädännön suhteesta omantunnon vakaumukseen. 
Juntusen mukaan kirkkolainsäädännöllä tulee olla, ja on, uskonnolliset perusteet. 
Kehysanalyysin näkökulmasta Juntusen tulkinnoissa ovat sisäkkäin hallinnollinen 
ja uskonnollinen kehys. Juntunen painottaa, että normeina ja ratkaisuina lain to-
teuttaminen merkitsee välttämättä Raamatun tulkintaa, jossa ei ole absoluuttista 
totuutta. Kirkon yhteinen tunnustus ilmaistaan yhteisen uskon tajun perusteella. 
Siksi yksilölliseen omaantuntoon vetoaminen ei ole riittävä peruste kieltäytyä kir-
kon päätösten noudattamisesta silloin, kun myös enemmistö nojautuu uskoon ja 
omaantuntoon. Juntunen täsmentää, että sitoutuessaan kirkon työhön työntekijä 
sitoutuu noudattamaan myös kirkon yhteistä tulkintaa kirkkolaista ja kirkkojärjes-
tystä tai tekee tarvittavat johtopäätökset itse.431 Huomionarvoista on, että omassa 
aineistossani vain harvat puoltajat kehystivät naispappeuskysymystä omantunnon 
ja vakaumuksen osalta uskonnollisesti. Yksittäisiä poikkeuksia kuitenkin löytyi, 
kuten alla lainattu haastateltu.

Minä kysyin, kun hän vetosi tähän omantunnonvapauteen, sanoin, että 
no, entäs naispapin omatunto, että onko se huonompi tai alempiarvoi-
sempi, että kun sitä ei voi toteuttaa? Että se on tosiaan se miesten oma-
tunto ja hänen [torjujan] omatuntonsa on kaikkien muiden omatunnon 
yläpuolella.--- Piispakin jossain kirjeessään mainitsi sitä, että myös 
naisille tämä on, papiksi vihityille naisille omantunnon asia. Ett he ovat 
kamppailleet sen ja kutsumuksen kokeneet. Että ovat vihkimyksen otta-
neet. Että tässä hän [torjuja] mitätöi tämän [naispapin] omatunnon.432

429 H7, LH/P, 613, 669.

430 H11, NP, 29.

431 Juntunen 2006, 56–58.

432 H7, LH/P, 81, 573, 577. 
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

On kiinnostavaa pohtia haastatteluaineistosta esiin nousevia eroja torjujien ja 
puoltajien uskonnollisessa kehystämisessä. Torjujilla uskonnollinen kehystäminen 
oli selkeästi ensisijainen kehystämisen tapa. Se sai normatiivisen aseman ohjaten 
tulkintoja ja merkityksiä myös muiden kehysten sisällä. Torjujilla uskonnollinen 
kehystäminen oli hallitsevaa, näkyvää ja hyvin suoraviivaista.  Torjujat siteerasivat 
haastatteluissa raamatunlauseita, ilmaisivat toistuvasti olevansa huolissaan Raama-
tun arvovallan vesittymisestä, vetosivat kirkon pitkään miespappeuden perinteeseen 
ja perustelivat useimmat argumenttinsa uskonnollisesti yleensä raamatuntulkin-
taan tai traditioon vedoten. Useimpien torjujien maailmankuva oli dualistinen ja 
siinä oli vahvasti mekanistisia piirteitä: hyvä ja paha erotettiin selkeästi toisistaan 
ja usko muuttumattomiin lainalaisuuksiin oli vahvaa. Puoltajilla uskonnollinen 
kehystäminen oli huomattavasti epäsuorempaa ja myös määrällisesti torjujia vähäi-
sempää. Aineisto osoittaa, että torjujat käyttivät tätä asetelmaa hyödykseen syyttä-
mällä puoltajia kirkon itseymmärryksen kannalta keskeisimmän eli uskonnollisen 
ulottuvuuden ohittamisesta.

 Tilannetta on kiinnostava peilata naisten oikeuksien ja uskonnon suhdetta 
yli uskonto- ja kulttuurirajojen tutkineen Alison L. Bodenin ajatuksiin. Hän toteaa, 
että tilanteissa, joissa naisten oikeudet törmäävät uskonnonvapauteen, parhaaseen 
lopputulokseen päästään silloin, kun muutos lähtee liikkeelle ruohonjuuritason teo-
logiasta. Boden pitää yksilöoikeuksia tärkeänä väylänä naisten aseman parantami-
seksi myös uskonnollisissa yhteisöissä, mutta painottaa, että todellisen muutoksen 
tulee olla tapahtua uskonnon, ei juridiikan tasolla. Pelkkä juridinen vetoaminen 
yksilön oikeuksiin saattaa hänen mukaansa kääntyä jopa naisia vastaan. Boden 
korostaa myös, että lakien, teologian ja käytäntöjen tulisi aina olla keskinäisessä 
harmoniassa ja että muutoksen tulisi aina olla kahdensuuntaista. Vasta silloin, kun 
muutos etenee sekä ylhäältä alas, eli normitasolta käytäntöön, että alhaalta ylös, 
eli paikallisista teologisista käytännöistä ja ideologioista normitasolle, voidaan saa-
vuttaa tilanne, jossa myös naisten oikeudet ovat tasapainossa uskonnonvapauden 
kanssa.433

Bodenin ajattelumalli saa kysymään, mikä on lainsäädännön, teologian ja käy-
täntöjen suhde naispappeuskysymyksessä ja -kiistoissa. Aineistoni pohjalta näen, 
että puoltajien argumentoinnissa hallinnollis-pragmaattinen kehystäminen, eli la-
keihin ja normeihin vetoaminen, on korostunut ja jättänyt taka-alalle uskonnollisen 
kehystämisen, jossa osoitetaan naisten pappisviran nousevan Raamatun sanoman 
ja kristillisen uskon ytimestä. Bodenin käsitteitä ja ajatusrakennelmia lainaten voi-
daan ajatella, että nykytilanteessa puoltajat perustelevat naispappeuskysymyksessä 
ja -kiistoissa 2000-luvulla tehtyjä ratkaisuja melko yksisuuntaisesti, eli pääosin 

433 Boden 2007, 155, 173.
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juridiikan keinoin, sen sijaan että liike olisi kaksisuuntainen ja lähtisi liikkeelle 
Bodenin mukaan tärkeimmästä eli uskonnosta.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

6. VIRKANÄKEMYSEROT MEDIASSA JA 
YHTEISKUNNALLISENA KYSYMYKSENÄ

6.1. Kulttuuris-yhteiskunnallinen kehys

Kulttuuris-yhteiskunnallisessa kehyksessä naispappeuskysymystä ja -kiistoja se-
litettiin tarkastelemalla kirkon suhdetta vallitsevaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 
Keskeiseksi nousi kysymys siitä, millaiseksi toimijaksi kirkon tulisi profiloitua vuo-
rovaikutuksessa ja yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kulttuurisessa 
kehyksessä naispappeuskiistoja selittäviksi taustatekijöiksi nähtiin median toiminta 
ja naispappeuskysymyksen saama julkisuus, yleinen asenneilmasto sekä sukupuo-
lirooleihin liittyvät murrokset ja näkemyserot.

Naispappeuskiistoihin ja -kysymykseen liitettiin kulttuurisessa kehyksessä ensi-
sijaisesti yhteiskunnallisia merkityksiä. Puoltajat pitivät naispappeuskysymystä tär-
keänä tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmista. Puolta-
jille naispappeuskysymys oli kulttuurisessa kehyksessä vahvasti myös naiskysymys: 
puoltajat näkivät naispappeuden torjumisen naisiin patriarkaalisissa kulttuureissa 
läpi historian kohdistuneen sorron jatkumona.

Minusta se ei ole ihmisen kunnioittamista tuo, että ei voi toimia toisen 
ihmisen kanssa, oli se mitä sukupuolta vaan. Sehän on ihmisarvokysy-
myskin.434

[Torjujat] kieltävät koko ihmisarvon näiltä naisilta pappeina, kun he 
eivät tunnusta heidän pappeuttaan, niin näillä työntekijöillä ei ole 
mitään arvoakaan.435

Minulle tämä on oikeudenmukaisuuskysymys. Että minä en voi muuta 
kuin ajatella, että keskeinen osa kirkon sanomaa on lähimmäisenrak-
kaus ja oikeudenmukaisuus.436

434 H18, LH/P, 43.

435 H7, LH/P, 117.

436 H7, LH/P, 589.
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Puoltajat painottivat torjujien toimintatapojen sotivan yleistä oikeudenmukaisuutta 
vastaan ja loukkaavan naispastoreiden perusoikeuksia kuten ihmisarvoa.

Myös torjujat pitivät naispappeuskysymystä kulttuurisessa kehyksessä ihmisar-
vo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Heidän näkemyksensä mukaan uhattuna 
olivat kuitenkin ensisijaisesti torjujien oikeudet. Torjujat mielsivät itsensä kirkossa 
syrjityksi vähemmistöksi ja kokivat perusoikeuksiensa joutuneen naispappeusky-
symyksen vuoksi ohitetuiksi.

Ja minä olen itse sitä mieltä, että mikä semmoinen vakaumus on, mitä 
ei toteuteta. Ett sehän on sinänsä ristiriitainen ajatus ja vastoin myös-
kin perusoikeuksia.437

Myös ratkaisuja naispappeuskiistoihin etsittiin kulttuurisessa kehyksessä kirkon 
suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan. Puoltajien näkemyksen mukaan kirkon tulisi 
muuttua muun yhteiskunnan mukana ja tarkistaa toimintatapojaan yhteiskunnal-
lisissa murroksissa. Uudistumista pidettiin edellytyksenä sille, että kirkko säilyttää 
dynaamisuutensa ja uskottavuutensa sekä yhteiskunnallisena että uskonnollisena 
toimijana. Oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden vaatimusten 
nähtiin kumpuavan kirkon ydinsanomasta ja olevan kirkolle luovuttamattomia 
kristillisiä arvoja. Torjujien näkemyksen mukaan yhteiskunnan muuttuessa kirkon 
tulisi pitäytyä entistä tiukemmin omissa muuttumattomissa arvoissaan keskittyen 
hoitamaan hengellistä perustehtäväänsä omaan traditioonsa nojaten. Kirkon pyr-
kimys pysyä mukana yhteiskunnallisissa murroksissa tulkittiin haluksi miellyttää, 
ja sen nähtiin murentavan kirkon uskottavuutta uskonnollisena vaikuttajana ja 
auktoriteettina.

Minä luulen, ett kirkon uskottavuus katoaa, jos ei tätä pystytä raken-
tavasti ratkaisemaan. Ja jos se menee yleisen mielipiteen mukaan, 
niin sitten se menettää uskottavuutensa nimenomaan siinä, että se ei 
osaa ratkaista tällaisia asioita kristillisesti. Koska mun mielestä sitten, 
jos perinteisellä kannalla olevat tästä nakataan ulos, niin sitten tästä 
kirkkolaivasta tulee merirosvolaiva … lankku ulos ja sitten ylimääräi-
set pois. Sillä ei ole enää mitään tekemistä kristillisyyden kanssa tässä 
hommassa.438

Sekä torjujat että puoltajat siis mielsivät naispappeuskysymyksen keskeiseksi myös 
kirkon uskottavuuden ja imagon kannalta, mutta näkivät uskottavuuden muretuvan 
täysin erilaisista syistä.  

437 H23, MP/T, 154.

438 H2, MT/T, 404.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

6.2. Kulttuuriset tekijät ristiriitojen taustalla

6.2.1. MEDIA: SYYLLINEN, SIVUSTASEURAAJA VAI SOVITTAJA?

Naispappeuteen liittyvät ristiriidat ovat toistuvasti nousseet uutisotsikoihin sekä 
paikallisesti että valtakunnallisesti. Myös kaikki tämän tutkimuksen kohteena olleet 
seurakunnat olivat olleet naispappeuskiistojen vuoksi esillä vähintään paikallisissa 
ja joskus myös valtakunnallisissa uutisissa useissa eri viestimissä. Media on siis kes-
keinen ja aktiivinen toimija naispappeuskiistoissa ja erottamaton osa sitä sosiaalista 
todellisuutta, jossa kiistat koetaan. Kulttuurisessa kehyksessä yhtenä keskeisenä 
kiistojen taustalla vaikuttavana tekijänä nähtiin median toiminta ja naispappeus-
kysymyksen saama julkisuus.

 Haastateltavien suhde mediaan näyttäytyi hyvin moniulotteisena. Monet suh-
tautuivat mediaan erittäin kriittisesti ja ajattelivat median asenteen kirkkoon olevan 
lähtökohtaisesti negatiivinen. Useat mielsivät naispappeusuutisoinnin ensisijaisena 
pyrkimyksenä olevan epäkohtien esiin nostamisen ja kirkon mustamaalaamisen. 
Sekä torjujille että puoltajille oli tyypillistä toisen osapuolen syyttäminen median 
käyttämisestä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Molemmat tulkitsivat vas-
tapuolen pyrkineen saamaan julkisuuden kautta yleisen mielipiteen puolelleen. 
Aineistosta nousi vahvasti esiin myös se, että ristiriitojen esilläolo mediassa miel-
lettiin seuraukseksi kyvyttömyydestä ratkoa kiistoja seurakuntien sisällä. Kiistojen 
ajateltiin päätyneen mediaan siitä syystä, että niitä ei ollut onnistuttu käsittelemään 
työyhteisöissä muun muassa esimiesten puutteellisten ongelmanratkaisutaitojen tai 
työyhteisöjen keskustelukulttuurin sulkeutuneisuuden vuoksi.

Minusta tämä on kirkon sisäinen juttu, johonka ei pitäisi seurakunta-
laisia vetää. Mutta kun ei ole osattu näin korrektisti tätä hoitaa, niin 
se on valitettavasti rönsyillyt hyvin ikävään suuntaan.439

Ett [XX:llä, työyhteisön esimiehellä] on semmoinen tapa, että hän käy 
tätä keskustelua lehtien palstoilla, mutta ei pysty tämmöiseen keskus-
teluun, ett jos sille sanoo, ett minulle tuli paha mieli tai paha olo tuosta 
sinun jutustasi nyt, niin semmoiseen keskusteluun hän ei pysty.440

439 H5, NP, 390.

440 H24, MT/P, 99.
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Monet niistäkin haastatelluista, jotka eivät periaatteessa pitäneet kiistojen jul-
kisuutta ongelmana, suhtautuivat kriittisesti tapaan, jolla he kokivat median käsi-
telleen kiistoja. Naispappeutta koskeva uutisointi oli nähty asioita kärjistävänä, ja 
sen intensiteettiin ja volyymiin oli usein väsytty.

Se oli lehdessä ja sittenhän se oli koko syksy tätä, tai koko kesä ja syk-
sykin vielä osaltaan --- sehän oli sitä lehtikirjoittelua. Ja totta kai se oli 
aika hirveätä. Minä lopetin lukemisen lehdistä ja otin puhelimen pois 
seinästä, minulla oli salainen puhelinnumero, johonka sitten ystävät 
sai soittaa.441

Väsyminen näkyi käytetyssä terminologiassa. Haastateltavat puhuivat muun mu-
assa mediaruljanssista tai -ryöpytyksestä. Kielteistä asennoitumista oli ruokkinut 
mediaan joutuminen vastoin omaa tahtoa. Pahoillaan oltiin myös uutisoinnin 
synnyttämistä negatiivisista ja haastateltujen mukaan vääristyneistä mielikuvista, 
joiden koettiin vahingoittaneen kirkkoa. 

Myönteisimmin median toimintaan suhtautui osa puoltajista. He mielsivät me-
dian tärkeäksi vaikutuskanavaksi ja kiistojen käsittelyfoorumiksi. Näin ajattelevat 
puoltajat laskivat median ansioksi sen, että kirkko on ryhtynyt konkreettisiin toi-
menpiteisiin naispappeihin kohdistuvan syrjinnän lopettamiseksi. Jyrkimmät tor-
jujat taas pitivät naispappeuskiistoja pelkästään median luomana kohuna ja kokivat 
median pyrkivän horjuttamaan kirkon itsemääräämisoikeutta.

Kiistojen julkisuuteen positiivisesti asennoituneet haastatellut pitivät hyvänä 
sitä, että mediassa käydään naispappeudesta kaikille avointa keskustelua. Osa oli 
sitä mieltä, että mediakeskustelua olisi syytä hyödyntää naispappeuskysymyksessä 
etenkin paikallistasolla enemmänkin. Median koettiin luoneen kirkolle tervetullutta 
painetta tehdä naispappeuskysymyksessä konkreettisia ratkaisuja naisten syrjinnän 
lopettamiseksi. Julkisuudessa paljon esillä olleiden tapausten, kuten piispa Eero 
Huovisen ja Luther-säätiön välisen ehtoolliskiistan, tulkittiin koituneen koko kir-
kolle hyödyksi. Eräs haastateltava esimerkiksi pohti, olisiko naispappeuskysymystä 
otettu kirkon päättävissä elimissä käsittelyyn lainkaan ilman piispan ehtoolliskiistan 
aiheuttamaa mediakohua. 

Ja en minä usko, että tuohon asiaan olisi tartuttu ilman Huovisen Ee-
ron sitä ehtoollisjupakkaa, mutta sitten niiden [kirkon päättäjien] oli 
pakko miettiä, että mistä tässä on kyse.442

441 H26, NP, 47.

442 H13, LH/P, 109.
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

Julkisuuden positiivisina ulottuvuuksina mainittiin myös se, että naispappeuskiisto-
jen käsittely mediassa oli tarjonnut vastaavia ongelmia kokeneille mahdollisuuden 
samastumiseen, mikä oli auttanut jaksamaan ja vahvistanut omia ratkaisuja.

T: Oliko siinä muita tekijöitä, jotka vaikutti sinun mielestäsi siihen, 
että oli helpompaa?

H: Niin, se, että tämä piispa Huovisen tapaus, joka oli ihan vastaava 
kun minulla täällä, kun tämä on tullut nyt koko kirkon tietoisuuteen ja 
myös tämä Luther -säätiön toiminta ja se, ett minä en ole enää yrittä-
nyt heidän kanssa mitään neuvotella.443

Osa puoltajista näki kiistojen julkisuudessa sekä kielteisiä että myönteisiä 
piirteitä. Tämäntyyppiset puoltajat eivät ajatelleet median aiheuttaneen kiistoja, 
mutta näkivät median toiminnan joissakin tapauksissa laukaisseen kiistatilanteita 
tai pahentaneen ristiriitoja esimerkiksi totuutta vääristävällä ja provosoivalla uu-
tisoinnilla. Samanaikaisesti median kuitenkin myönnettiin tarttuneen todelliseen 
ongelmaan, ja julkista keskustelua naispappeuskysymyksestä pidettiin tärkeänä. 
Haastatellut arvostivat median kykyä nostaa esiin uusia näkökulmia ja uskoivat 
julkisuuden paineen jouduttavan kirkkoa ratkaisujen tekemisessä. 

Kun tässä alkoi tapahtua muutoksia, niin jotenkin seurakuntakin 
heräsi huomaamaan, että mites tässä oikein nämä asiat on. Ja kun 
nousi kirkossa esille tämä Huovisen tapaus, Korpisen ja Huovisen ja 
Pohjolan ja tämän Muukkosen tapaus ja kaikkia muita. Kun tästä on 
ruvettu julkisesti keskustelemaan, niin se kerta kaikkiaan sytyttää sen 
keskustelun.444

Kriittisimmin median toimintaan ja naispappeuskiistojen julkisuuteen suhtau-
tuivat torjujat. Osa tutkimukseen haastatelluista torjujista piti mediaa keskeisimpä-
nä kiistojen aiheuttajana. Yksi tulkitsi ristiriidoissa olevan kyse pelkästään median 
nostattamasta kohusta.

T: Miksi [paikkakunnalla] ajauduttiin ristiriitoihin?

H: Meillähän on, yleinen tämä yhteiskunnan ilmapiiri on sellainen, 
että näissä tasa-arvoasioissa ollaan hirveen tarkkoja. Nyt sitten tuli 
kirkkoherra, joka vastustaa naispappeutta. --- Ja sitten tämä asia 

443 H11, NP, 137.

444 H15, MP/P, 86.
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vaan tuotiin julkisuuteen, että nyt meillä on naispappeuden vastustaja 
ja siitä tehtiin mediakohu, joka ruokki osittain itse itseänsä --- Minun 
mielestä se on ihan vaan tämä mediajuttu, ett tämä homma tuotiin 
julkisuuteen, että meillä on nyt tällainen pappi, joka ei suostu naispa-
pin kanssa alttarille.445

Kaikki tutkimukseen haastatellut torjujat eivät sälyttäneet vastuuta kiistoista medi-
alle yhtä yksiselitteisesti kuin yllä lainattu haastateltava. Torjujien asennoituminen 
mediaan oli kuitenkin pääosin kriittistä. Torjujat pitivät julkista keskustelua hallit-
semattomana ja näkivät sen rönsyilevän liian moneen suuntaan. Torjujien mukaan 
median edustajilta puuttuivat edellytykset naispappeuskysymyksen kokonaisvaltai-
seen tarkasteluun ja totuudenmukaisen kuvan muodostamiseen. Torjujat pitivät 
mediaa puolueellisena ja ajattelivat toimittajien lähestyvän naispappeuskysymystä 
ainoastaan tasa-arvo- ja naiskysymyksenä. Itsensä torjujat mielsivät median uh-
reiksi. He kokivat julkisuuden leimanneen heidät ”fanaatikoiksi” ja ”fundamentalis-
teiksi”, jollaisiksi he eivät itseään mieltäneet. Torjujat tulkitsivat median toiminnan 
pahentaneen ristiriitoja ja pikemmin estäneen kuin auttaneen kirkkoa pääsemään 
naispappeuskysymyksessä ratkaisuihin. He kokivat median painostavan kirkkoa 
ratkaisuihin sille vieraista lähtökohdista käsin ja halusivat pitää naispappeuskiistat 
yksinomaan kirkon sisäisenä kysymyksenä.

Se julkisuudessa reposteleminen, minun mielestä pitää olla avoimia, 
mutta tässä seurakuntatyöyhteisön sisällä avoimia. Siinä pitäisi 
hoitaa se. Mutta kun lähdetään, vedetään mukaan kaikki, niin homma 
leviää niin, että siitä tulee tosi toivotonta.446

Naispappeuskiistojen saamaa mediahuomiota on kiinnostavaa tarkastella Grace 
Davien sijaisuskonnon (vicarious religion) käsitteen kautta. Sijaisuskonnolla Davie 
viittaa aktiiviseen uskonnolliseen vähemmistöön, joka harjoitta uskontoa suuren 
enemmistön puolesta. Käytännössä sijaisuskonto ilmenee Davien mukaan ritu-
aaleina, joita kirkko tai sen työntekijät harjoittavat ihmisten puolesta, kirkon tai 
kirkossakävijöiden muovaamina moraalisina koodeina sekä tilana, jossa moderni 
yhteiskunta voi selvittää ratkaisemattomia kiistoja.447 Viimeksi mainitusta Davie 
nostaa esimerkiksi keskustelun homoseksuaalisuudesta. Davie huomauttaa, että 
eurooppalaiset viestimet ovat olleet hyvin innokkaita antamaan tilaa sille, miten 
kirkko suhtautuu homoseksuaaleihin, vaikka kirkko ja uskonto jäävät muutoin 
uutisoinnissa marginaaliin. Selityksenä Davie näkee sen, että kirkko tarjoaa tilan 

445 H25, LH/T, 118.

446 H1, LH/T, 349.

447 Davie 2000, 38–60; Davie 2006. 
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yhteiskunnallisesti kiistanalaiselle aiheelle, jolle ei nyky-yhteiskunnassa ole muuta 
käsittelyareenaa. Davien mukaan kirkko toimii homoseksuaalisuudesta käytävän 
keskustelun kautta sijaisfoorumina, jossa moderni yhteiskunta voi totuttautua muu-
tokseen moraalisessa ilmastossa.

Davien sijaisuskonnon teorian valossa voidaan kysyä, selittyykö median ja 
suuren yleisön kiinnostus myös naispappeuskysymykseen osin sillä, että kirkko 
tarjoaa myös naispappeuskiistojen kautta sijaisfoorumin, jossa voidaan käsitellä 
koko suomalaisesta yhteiskuntaa koskettavaa, keskeneräiseksi jäänyttä kysymystä 
sukupuolten epätasa-arvosta. Ajatusta tukee tutkimusten vahvistama tosiasia, että 
tasa-arvon mallimaana tunnetussa Suomessa sukupuolten tasa-arvo ei ole toteu-
tunut niin hyvin kuin saatetaan ajatella.

Davien sijaisuskonnon käsite antaa välineitä tulkita myös sitä, miten kiinnos-
tus naispappeuskiistoihin ilmentää nykysuomalaisten uskonnollisuutta ja suhdetta 
uskonnollisiin instituutioihin, ja mitä se kertoo evankelis-luterilaisen kirkon yh-
teiskunnallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä. Sijaisuskonnon käsitteeseen on 
sisäänrakennettuna ajatus, että vaikka näkyvä uskonnon harjoittaminen on vähenty-
nyt, uskonto ja uskonnolliset instituutiot eivät ole menettäneet merkitystään ihmis-
ten elämässä. Davien mukaan tätä heijastelee muun muassa se, että uskonnollisten 
auktoriteettien odotetaan noudattavan tietyntyyppisiä moraalikoodeja ja näiden 
täyttymättä jäämisiin reagoidaan herkästi. Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on 
käynyt ilmi, keskusteluun naispappeudesta eivät ole osallistuneet ainoastaan seu-
rakuntien aktiivit vaan myös, ja usein jopa etenkin, seurakuntien ydintoiminnasta 
etäämmällä olevat perusseurakuntalaiset. Voidaan pohtia, kertooko tämä siitä, että 
kristinuskolla ja kirkolla sen ilmentäjänä on merkitystä myös niille suomalaisille, 
joita kirkon toiminta ei kiinnosta. Toisin sanoen, sisältyykö naispappeuskysymyksen 
mediakiinnostavuuteen viesti myös siitä, että suomalaiset kokevat kirkon merkittä-
väksi, vaikka eivät aktiivisesti osallistukaan uskonnolliseen toimintaan?

Toisentyyppinen selitysmalli naispappeuskiistojen mediasuosiolle löytyy Juho 
Rahkosen tutkimuksesta ”Kirkko median kuvastimessa”.448 Rahkosen mukaan me-
dia nojaa lähestymistavoissaan länsimaiselle ajattelulle tyypilliseen taustaoletukseen 
suoraviivaisesti ja lineaarisesti etenevästä kehityksestä. Hän toteaa tämäntyyppisen 
ajattelun olevan vallalla etenkin anglosaksisissa maissa, joista suomalainen journa-
lismi on ammentanut oppinsa. Kun journalismin taustaoletuksena on lineaarisesti 
etenevä, myönteinen kehitys, uutisaiheiksi nousevat kaikki poikkeamat ja näin ollen 
negatiiviseksi mielletyt asiat. Rahkosen mukaan journalismin tavoitteena on etsiä 
näitä poikkeamia ja katkoksia. Omassa tutkimuksessaan Rahkonen havainnollistaa 
teesiään käyttämällä esimerkkinä naispappeuskysymyksen käsittelyä mediassa: 
hän viittaa toimittajaan, joka ”hakee juttuun vauhtia kahdenkymmenen vuoden 

448 Rahkonen 2007, 35–38.
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takaa” aloittamalla naispappeuskiistoja koskevan radio-ohjelman kysymällä, vieläkö 
kirkossa keskustellaan 20 vuoden päästäkin naispappeuspäätöksen yhteydessä hy-
väksytystä ponnesta. Rahkosen tulkinnan mukaan naispappeuden torjunta ilmiönä 
on siis kiinnostava uutisaihe siksi, että se on esimerkki ei-lineaarisesti edenneestä 
kehityksestä. 

6.2.2. TORJUJAT KIRKON KEHITYKSEN JARRUNA?

Kulttuurisessa kehyksessä yhdeksi naispappeuskiistojen taustasyyksi miellettiin 
muutokset yleisessä asenneilmastossa. Mielipidemittaukset osoittavat ymmärryk-
sen naispappeuden torjujia kohtaan vähentyneen yhteiskunnassa jatkuvasti. Ajan 
myötä yhä useampi on näkyvästi kyseenalaistanut sen, että kirkko on sallinut naisiin 
kohdistuvan syrjinnän. Tämä asennemuutos on ollut voimakasta etenkin yleisessä 
yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta voimistuvassa määrin myös kirkon sisällä.

Konfliktinäkökulmasta on keskeistä, että omassa aineistossani torjujat ja puolta-
jat tulkitsivat muutoksia yleisessä asenneilmapiirissä hyvin eri tavoin. Torjujat ke-
hystivät muutoksia pääosin uskonnollisesti: he kokivat puoltajien ”tehneen” heidän 
vakaumuksestaan ongelman ja näkivät esimerkiksi heihin kohdistuvat odotukset 
yhteistyön tekemisestä naispappien kanssa tarkoitushakuisena uskoviin kohdis-
tuvana vainona. Kaiken taustalla torjujat tulkitsivat olevan kirkon maallistumisen 
ja liiallisen mukautumisen ympäröivän yhteiskunnan arvoihin ja asenteisiin. He 
syyttivät puoltajia yleisen mielipiteen myötäilemisestä ja naispappeuskysymyksen 
ajamisesta ainoastaan tasa-arvokysymyksenä.

Tässä naispappeusasiassa ei ollut mitään ongelmia meidän seurakun-
nassa. Ett täällä hommat hoituivat ihan silleen. Mutta sitten nyt viime 
vuosina tuntuu, että on joillekin muodostunut ongelmaksi meidän 
vakaumus.449

Täällä tietty ryhmä ajaa pelkästään tällä [tasa-arvo] -periaatteel-
la tätä hommaa läpi. Eli ihan pelkästään tämän yleisen mielipiteen 
periaatteella. Siinä ei ole sitten enää siitä raamattutuntemuksesta, 
kokonaisraamattutuntemuksesta kysymys, sellainen historiallinen 
tuntemus on kyllä aika lailla ja se on sitten aika vahvaa. Mutta ei ole 
sitä koko, sitä luterilaista, mistä on kyse kristinuskossa, uskosta ja 
ihan perusasioista. Eli se tuntemus puuttuu.450

449 H1, MT/T, 144.

450 H2, MT/T, 250–252, 257.
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Samaan aikaan kun torjujat tulkitsivat koventuneet asenteet osoitukseksi siitä, että 
he olivat ”oikealla tiellä”, he tiedostivat asemansa kirkossa käyneen hankalaksi. 
Tämä ei kuitenkaan saanut heitä pohtimaan kirkon ulkopuolelle siirtymistä, vaan 
päinvastoin odottamaan kirkolta ymmärrystä itseään kohtaan. Omien näkemys-
tensä torjujat ajattelivat edustavan kirkon alkuperäistä ja oikeaa oppia.

Tämä on aika irvokas tilanne. Tietoisuus, että kun kokee, että tästä 
joukosta, mihin itse kuuluu, on tullut tämmöistä kirkollista ongelma-
jätettä. Että nyt keskustellaan, että mitä sille pitäisi tehdä, minne se 
pitäisi kipata, niin kyllähän se tietysti on raskasta, koska kuitenkin 
kokee, että edustaa niin kuin kirkon alkuperäistä uskonkäsitystä, joka 
on kristikunnan suuren enemmistön käsitys edelleen.451

Kyllä minä sen tiedän, että yleinen mielipide on vahvasti jatkuvasti 
enemmän ja enemmän kallistumassa meitä vastaan, että tulevaisuus 
on uuden virkakannan kannattajien, se on ihan selvä. Mutta että jon-
kunlaista pientä myötätuntoa kuitenkin toivoisi itseään kohtaan tai. 
Mitä se sitten onkaan. Sääliä. Kun minä nyt en kumminkaan hulluna 
itseäni pidä, että minä olen kannassani mielestäni ihan hyvin perus-
tein.452

Torjujat kritisoivat kirkkoa voimakkaasti, mutta halusivat pysyä sen sisällä. Iden-
tifioituminen kirkkoon tapahtui vahvasti omasta hengellisestä taustaryhmästä ja 
ajattelusta käsin.

Torjujien kirkkokritiikki ei kohdistunut vain naispappeuskysymyk-
seen, vaan kirkkoa arvosteltiin muun muassa yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta 
hengellisen toiminnan kustannuksella. Kirkon koettiin omaksuneen liikaa ulkopuo-
lisia vaikutteita, ja menneen liiaksi mukaan toisarvoisena pidettyyn yleishyödylliseen 
toimintaan, jonka ei nähty kuuluvan sille. Ihanteeksi torjujat asettivat hengellisessä 
perustehtävässään tiiviisti pitäytyvän kirkon, joka profiloituu puhtaasti hengelli-
seksi toimijaksi.

Nythän esimerkiksi meillä piispat, niin ne vaan puhuu politiikkaa ja 
kaikesta reilun kaupan asioista ja muusta tällaisesta. Eihän se ole 
piispojen tehtävä, vaan piispojen tehtävä on pitää huolta siitä, että 
evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kuollut 
meidän kaikkien ihmisten puolesta, syntisten ihmisten puolesta, että 
sitä saarnataan ja sitä sanomaa pidetään yllä kirkossa. Niin he eivät 
hoida tätä tehtävää. Että hyväksytään tällä hetkellä kirkossa kaikki 
mahdollinen, mikä tulee kirkon ulkopuolelta, eikä sitä sanomaa, mitä 

451 H33, MP/T, 335.

452 H23, MP/T, 634.
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kirkko on julistanut viimeiset kaksi tuhatta vuotta, vaan nyt ollaan 
menossa ihan jonnekin muualle.453

Puoltajien näkökulmasta torjujista oli muodostunut kirkolle hankala imago-
ongelma: torjujien koettiin leimanneen sekä koko kirkon että yksittäisiä seurakuntia 
vanhoillisiksi ja naisvihamieliseksi ja karkottaneen ihmisiä seurakunnista ja kirkon 
jäsenyydestä. Osa haastatelluista näki torjujat esteenä seurakuntien kehittymiselle 
modernin ajan ihmisiä tavoittaviksi ja houkuttaviksi yhteisöiksi. Torjujien arvo-
maailman ja toimintatapojen koettiin olevan soveltumattomia tämän ajan ihmisten 
tavoittamiseen ja esimerkiksi seurakuntien johtamiseen.

Mutta kun se tuntuu, että se ei vaan toimi. Se papillinen brändi on 
finished ja that´s it.454

Haastateltavat harmittelivat muun muassa sitä, että seurakunnan yhteistyö muiden 
paikallisten toimijoiden, kuten erilaisten yhdistysten, kanssa oli tyrehtynyt siihen, 
että seurakuntaan ei torjujien vuoksi haluttu tulla.

[Ihmiset] on tosi aktiivisia. Täällä jokainen kuuluu vähintään kol-
meen tai neljään seuraan. On Punasta Ristiä ja on Leijonia ja on koti 
ja koulu -yhdistyksiä, että täällä osallistumisaktiivisuus on tosi suuri. 
Ja ihmiset tuntee sillä lailla kuuluvansa yhteen ja tekevänsä tämän 
yhteiskunnan tai yhteisön eteen sitä kautta paljon semmoista pyytee-
töntä, ilmasta työtä. Mutta seurakunta on ainut, johonka ei ole mitään 
hinkua. Kyllä tämä [paikkakunta] ansaitsee myös kunnon seurakun-
nan, että se on voimavara ihmisille.455

Seurakunnan potentiaalin paikallisia ihmisiä palvelevana ja paikallista yhteisöä 
rakentavana toimijana muiden yhteisöjen joukossa koettiin jäävän hyödyntämättä 
torjujien seurakuntaan lyömän negatiivisen leiman vuoksi.

6.2.3. NAISEN PAIKKA

Kulttuurisessa kehyksessä kiistojen taustalla nähtiin myös erilaisten sukupuoliroo-
lien törmääminen. Torjujat painottivat haastatteluissa toistuvasti, että naispappeu-
den vastustaminen ei ole heille tasa-arvokysymys vaan puhtaasti uskonnollinen 
kysymys.

453 H25, LH/T, 278.

454 H35, LH/P, 11.

455 H35, LH/P, 75.  
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Tämä on se lähtökohta. Ja siinä ei saa sitä sukupuolta sitten, tätä tasa-
arvoa sekoittaa tähän asiaan.456

Torjujat siis kehystivät sukupuolta naispappeuskysymyksen yhteydessä yksinomaan 
uskonnollisesti. Puoltajat puolestaan lähestyivät papin sukupuolta ensisijaisesti 
kulttuurisesti: puoltajat tarkastelivat naisen asemaa kirkossa suhteessa ympäröi-
vään yhteiskuntaan ja pitivät kirkon sukupuolirooleissa tapahtunutta muutosta 
normaalina yhteiskunnallisena kehityksenä.

Eikä minusta kysymys, että voinko minä toimia naisen kanssa, niin ei 
se nyt ole mikään kauhean suuri omantunnonkysymys minun ymmär-
tääkseni. Yhteiskunta on muuttunut siitä Raamatun ajoista kyllä niin 
paljon, että, muutenkin kuin naisen asema. Että joku Paavali sanoo, 
että nainen vaietkoon seurakunnassa, niin ei se nyt voi olla mikään 
sääntö enää tänä päivänä.457

Kehysten välisten suhteen kautta tarkasteltuna torjujien ja puoltajien lähestymis-
tavoissa oli kyseessä selkeä kehysten välinen ristiriita.

Puoltajille naispappeuskysymys oli mitä suurimmassa määrin myös tasa-ar-
vokysymys. Eräs kiteytti ongelmien kirkossa jatkuvan niin kauan kuin sukupuolta 
käytetään minkäänlaisena määrittely- tai jakokriteerinä.458 Sama haastateltava oli 
sitä mieltä, että naiset saavuttavat täysivaltaisen pappeuden vasta kun sukupuolesta 
lakataan puhumasta pappeuden yhteydessä.

Mutta se, että jos me koko aika korostetaan sitä sukupuolta, tuntuu, 
että ei meillä vieläkään tavallaan kirkossa ole tunnustettu täysiä pap-
pisoikeuksia naisille, koska sallitaan tämä. Että joku muu määrittää, 
millä perusteella he saavat tehdä työtä.459

Puoltajille torjujien näkemykset miesten ja naisten rooleista näyttäytyivät sukupuo-
lieroa korostavina ja perinteisiä roolimalleja uusintavina, toisin sanoen sukupuolten 
epätasa-arvoa ylläpitävinä. Ongelmallisiksi torjujien käsitykset koettiin erityisesti 
työskentelyssä nuorten kanssa: haastatellut paheksuivat muun muassa sitä, että 
nuorille tytöille oli opetettu, että näiden kuuluu mennä hameessa kirkkoon, ja että 
rippikoulua ohjannut pappi oli kontrolloinut tyttöjen pukeutumistyyliä.460

456 H2, MT/T, 69.

457 H18, LH/P, 295.

458 H7, LH/P, 697.

459 H7, LH/P, 273.

460 H27, MT/P, 261. 
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Joidenkin puoltajien mukaan torjujien omaksumat perinteiset sukupuoliroolit 
ilmenivät myös epäsuorasti. Eräs naispuolinen työntekijä kertoi olleensa iloinen 
siitä, että torjuva esimies oli suhtautunut suopeasti lapsen sairasteluista johtuviin 
poissaoloihin. Hän kuitenkin tulkitsi suhtautumisen kumpuavan ajattelusta, että 
naisen ensisijainen paikka on kotona lasten kanssa.

Meidän kirkkoherra ymmärtää hyvin sen, että on perheellinen ja 
lapsi sairastelee, ja jos on tarvetta jäädä kotiin hoitamaan sellaista 
lasta, niin se on aina onnistunut, eikä ole tarvinnut siitä kokee huonoa 
omaatuntoa. Mutta sitten ehkä naisihmisenä seurakunnassa, niin jos-
kus tulee semmoinen olo, ett ehkä minun paikkani oliskin sitten siellä 
kotona.461

Paikoin seurakuntien yleinen ilmapiiri oli koettu naisia väheksyväksi.

Täällä meidän seurakunnassa on hiukan minun mielestäni se, ett 
täällä tulee semmoinen kummallinen ilmapiiri, ett nainen kelpaa sitten 
vaan, jos ei ole mitään muuta. Ensin tulee miehet ja sitten nainen kel-
paa, jos ei ole muuta tilalle.462

Puoltajat pohtivat haastatteluissa melko paljon sitä, missä määrin torjujien nais-
pappeusvastaisuus on yhteydessä torjujien naiskuvaan sekä kysymykseen vallasta. 
Torjunnan uskottiin kumpuavan myös papiston naisistumista seuranneesta mie-
hisen valta-aseman menettämisestä. 

Mielenkiintoista olisi tutkia, mikä näiden veljien persoonassa, mikä 
heidän naiskuvassansa, koska minä veikkaan, että se saattaa liittyä 
heidän naiskuvaansa. 463

Minä ajattelen, että onkohan se noilla mieskirkkoherroilla sitä, että 
kun ne on saaneet olla niin kauan vallan kahvassa. Valtaahan kirkon 
johtajalla on. Niin ne huomaa, ett se murenee. 464

461 H37, MT/P, 93.

462 H7, LH/P, 109.

463 H15, MP/P, 130.

464 H10, LH/P, 616.
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Minä olen miettinyt sitä, ett onko se nyt, kun naisten myötä papit pu-
tosi siltä jalustalta, niin se onkin kova paikka niille miehille, että ei ne 
olekaan enää niitä kukkoja tunkiolla.465

Vaikka tämä tutkimus ei lähestymistapansa vuoksi annakaan mahdollisuutta tor-
jujien naiskuvien syvälliseen analysointiin, paikoin torjujien argumentit heijaste-
livat selkeästi käsityksiä miehisen hallintavallan alaisuuteen kuuluvasta naisesta. 
Eräs tulkitsi naispuolisten pastoreiden vaikeudet seuraukseksi siitä, että nämä ovat 
”luvattomasti” tunkeutuneet miehiselle alueelle hyläten heille osoitetun paikan ja 
roolin. Haastateltava kertoi ajattelevansa myös, että pappina toimiva nainen me-
nettävää osan naisellista viehätysvoimaansa.

H: Tulee semmoinen vähän vastenmielinen olo [naisesta pappina] Mi-
nulle tämä on niin voimakkaasti, että tämä on miehen juttu, eikä nai-
sen. Että nainen tunkeutuu niin kun luvattomalle reviirille ja maksaa 
siitä. Se on vähän niin kun minä en tykkää tästä että on niin kauhean 
lyhyet tukat.

T: Naisen pitäisi siis pitäytyä siinä perinteisessä roolissa?

H: Niin, ett olkoon nainen naisena. Nainen olkoon nainen.466

H: Naisen pappeus vie hänen naiseudestaan palan pois. Minä en mah-
da sille mitään, että varsinkin jos on nämä viran merkit, vaikka olisi 
oikein kauniskin ja viehättävä muuten, niin siitä on niin kun pala pois. 
Kun sehän on siis julkinen salaisuus, ett semmoinen aito hengellisyys 
ja usko, sehän lisää naisena viehätystä, ihan siis selvästi. Mutta tässä 
on sanottava, että se niin kun pudottaa naista naisena.467

Sukupuoliroolien ja vallan väliseen suhteeseen avaa näkökulmia Yhdysvalloissa 
naispappien uralla etenemistä tutkinut sosiologi Paula D Nesbitt. Hän toteaa kirk-
kojen usein surevan niin sanottua kruununprinssi-systeemin särkymistä eli nuorten 
papeiksi vihittävien miesten määrän vähenemistä. Nesbitin mukaan naisten osuu-
den kasvaminen papistossa liitetään usein tradition murtumiseen. Nesbitt näkee 
tällaisten asenteiden paljastavan kirkkojen syrjivät rakenteet. Hän kysyy, miksei 
kirkko ”miesten perään itkemisen” sijaan kysy innostuneesti, mitä naisilla on sille 
annettavana. Taustalla Nesbitt selittää olevan miesten pelon vallan menettämistä. 
Hänen mukaansa miesten vähenevää määrää papistossa surevat yleensä eniten 

465 H7, LH/P, 685.

466 H33, MP/T, 179–183.

467 H33, MP/T, 171–175.
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juuri ne, joille traditio on perinteisesti turvannut valta-aseman.468 Nesbitt väittää 
miehisen valta-aseman pysyneen kirkossa vahvana huolimatta siitä, että papiston 
naisistuminen on osa laajempaa yhteiskunnallista sosioekonomista muutosta, joka 
on uudistanut kirkollisia rakenteita. Naisistuva papisto on Nesbittin mukaan kui-
tenkin kokenut saman kuin monet muut naisistuneet alat: naisten määrän kasvu 
on johtanut ammatin arvostuksen laskuun miesten silmissä. Papin ammatti tar-
joaa naisille huomattavasti miehiä huonomman urakehityksen. Nesbitt kysyykin 
herättelevästi, onko naispuolisista papeista tullut kirkoissa vain tiukasti kontrolloi-
tua työvoimaa sen sijaan, että he olisivat kirkkoa sisältä käsin uudistava voima.469

Osa tähän tutkimukseen osallistuneista naispastoreista kertoi törmänneensä 
työssään ajatteluun, jonka mukaan ”papin kuuluu olla mies”. Kyse ei siis ollut us-
konnollisuuteen perustuvasta naispappeuden vastustamisesta vaan kulttuurisesta 
ajattelumallista. Naiset kokivat joutuneensa pioneerin rooliin murtamaan ennakko-
luuloja ja varautuneita asenteita.470 Edward Lehman havaitsi omissa tutkimuksis-
saan, etteivät ihmisten reaktiot naispappeja kohtaan ole aina johdonmukaisia. On 
tavallista, että ihminen, joka ilmoittaa hyväksyvänsä naispappeuden täysin, valitsee 
tästä huolimatta pastoriksi mieluummin miehen kuin naisen. Ilmiön taustalla Leh-
man selittää olevan kulttuurin kyvyn kontrolloida paitsi ihmisten käyttäytymistä, 
myös syvään juurtuneita tunteita ja käsityksiä.471 Omassa tutkimuksessani huomi-
onarvoista on, että torjujat käyttivät näitä sukupuolittuneita kulttuurisia käsityksiä 
omien uskonnollisten mielipiteidensä oikeuttajina.

Ja oliko sitten meidän kaikki isovanhemmat fanaatikkoja, kun minun 
mummu sanoi minulle kerran tällä tavalla, että täällä oli yks naispap-
pi puhumassa, minun mielestä kyllä papin pitäisi olla mies.472

 Myös Paul Sullins näkee, ettei naispappien syrjintä ole ensisijaisesti rakenteel-
linen vaan kulttuurinen ongelma. Sukupuolten välinen eriarvoisuus on hänen mu-
kaansa kätkeytynyt syvälle kulttuurisiin arvoihin, jotka seurakunnissa ovat erityisen 
vakiintuneita ja muuttumattomia. Pappisnaisiin kohdistuva vastustus on Sullinsin 
mukaan osa laajempaa, koko yhteiskuntaa koskettavaa tasa-arvo-ongelmaa. Se, että 
epäkohdat pappisnaisten asemassa ovat hyvin yhteneviä esimerkiksi hallintomallil-
taan erilaisissa kirkoissa, vahvistaa Sullinsin mukaan ongelmien juurten löytyvän 
ennemmin kulttuurista kuin rakenteista.473

468 Nesbitt 1997, 105.

469 Nesbitt 1997, 161–177.

470 H26, NP, 139.

471 Lehman 1985, 284.

472 H25, LH/T, 142.

473 Sullins 2000, 246–266.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että kulttuurisessa kehyksessä naispappeusky-
symys heijasteli laajemminkin kiistan osapuolten asennoitumista yhteiskunnalli-
siin muutoksiin. Naispappeuskysymyksen osalta näistä keskeiseksi nousi suhtau-
tuminen sukupuolirooleissa tapahtuneeseen murrokseen. Konfliktinäkökulmasta 
merkittävää on osapuolten asenteiden ja tulkintojen keskinäinen ristiriitaisuus: 
useimmat puoltajat ajattelivat, että kirkolle on välttämätöntä seurata aikaansa ja 
pysyä mukana yhteiskunnan muutoksissa esimerkiksi tarkistamalla jatkuvasti kä-
sityksiään naisen asemasta kirkossa. Puoltajat tulkitsivat sukupuolten täydellisen 
tasa-arvon odotuksen kumpuavan kristillisestä arvopohjasta. Ratkaisuja naispap-
peuskiistoihin puoltajat hakivat kirkon jatkuvasta uudistumisesta ja avautumisesta 
muun yhteiskunnan suuntaan. Päinvastaisen kehityksen pelättiin horjuttavan kir-
kon uskottavuutta sekä yhteiskunnallisena että uskonnollisena toimijana.

Torjujat puolestaan eivät nähneet ristiriitaa siinä, että kirkossa sovelletaan erilai-
sia sukupuolirooleja kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. He  mielsivät perinteisissä 
sukupuolirooleissa pitäytymisen merkiksi uskollisuudesta kristilliselle arvomaa-
ilmalle. Torjujat tulkitsivat naisten pappeuden symboloivan luopumusta kristil-
lisistä arvoista ja merkitsevän mukautumista maalliseen ajatteluun. Ratkaisuna 
naispappeuskiistoihin torjujat tarjosivat kirkon pitäytymistä omassa traditiossaan 
ja arvoissaan ja selkeän pesäeron tekemistä suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Tor-
jujat näkivät naispappeusmyönteisyyden ja torjujien toimintatilan rajoittamisen 
uhkaavan kirkon uskottavuutta ennen kaikkea uskonnollisena yhteisönä.



155

7. KIISTAT JA KEHYSANALYYSI

7.1. Kolme kehysanalyyttistä selitysmallia kiistoille

7.1.1. KIISTAT KEHYSTEN SISÄISINÄ RISTIRIITOINA

Olen tutkimuksessani lähestynyt evankelis-luterilaisen kirkon naispappeuskiis-
toja seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkökulmasta kehysa-
nalyysiä hyödyntäen. Kehysanalyysin avulla muodostin tutkimusaineistosta neljä 
naispappeuskiistojen tulkintaa ja merkityksenantoa jäsentävää kehystä: (1) prag-
maattis-hallinnollisen, (2) yhteisödynaamisen, (3) uskonnollis-traditionaalisen ja 
(4) kulttuuris-yhteiskunnallisen kehyksen. Tässä luvussa tarkastelen, miten nais-
pappeuskysymyksen konfliktiluonne selittyy kehysanalyysin avulla. Tarkastelussa 
nousee keskeiselle sijalle kehysten välisen dynamiikan tarkastelu, jota on pidetty 
kehysanalyysin varsinaisena tehtävänä.474 Lopuksi pohdin kehysanalyysin soveltu-
vuutta naispappeuskiistojen tutkimiseen sekä sitä, mitä uutta kehysanalyysi tämän 
tutkimuksen kautta tuo konfliktitutkimuksen kenttään.

Tulkitsen ja selitän papin sukupuoleen liittyviä kiistoja kehysanalyysin avulla 
kolmen eri selitysmallin eli tulkintaskeeman kautta. Näiden skeemojen läpi tar-
kasteltuna näen kiistat ensinnäkin kehysten sisäisinä merkitys- ja tulkintaeroina, 
toiseksi kehysten välisinä törmäämisinä ja kolmanneksi määrittelykamppailuna 
hallitsevasta kehyksestä. Seuraavaksi avaan kutakin tulkintaskeemaa analyysilu-
vuista nostettujen esimerkkien avulla.

Kehysten sisäisillä ristiriidoilla tarkoitan asetelmaa, jossa kiistojen osapuolet 
kehystävät naispappeuskiistoja ja -kysymystä samojen kehysten kautta, mutta 
tarjoavat näille kehysten sisällä keskenään ristiriitaisia tulkintoja, merkityksiä ja 
ratkaisuehdotuksia.475 Aineisto osoittaa, että sekä torjujat että puoltajat kehystä-
vät naispappeuskysymystä ja -kiistoja kaikkien tutkimuksessa löydettyjen neljän 
kehyksen kautta. Kiistojen osapuolet ovat siis yhtä mieltä siitä, että naispappeus-
kiistojen syntyä selittävät rakenteelliset, sosiaaliset, uskonnolliset ja kulttuuriset 
tekijät. Molemmat osapuolet myös liittävät naispappeuskysymykseen ja -kiistoihin 

474 Peräkylä 1990, 19, 157–159.

475 Ks. myös Peräkylä 1990, 98–99.
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samansisältöisiä merkityksiä: kysymystä ja kiistoja pidetään tärkeinä hallinnon, 
työyhteisöjen sisäisen dynamiikan, teologian ja kirkon yhteiskunnallisen aseman 
kannalta. Erimielisiä osapuolet ovat siitä, mitä ovat ne rakenteelliset, sosiaaliset, 
uskonnolliset ja kulttuuriset tekijät, jotka synnyttävät kiistoja, millä tavoin naispap-
peuskysymys on edellä mainituista syistä merkittävä, ja miten naispappeuskiistat 
tulisi ratkaista. Erityisesti ratkaisujen osalta torjujien ja puoltajien ajatukset ovat 
usein jopa täysin vastakkaisia. Prosessinomaisen konfliktikäsityksen mukaisesti 
nämä tulkinta- ja näkemyserot muodostuvat keskeiseksi osaksi konfliktiprosessia.

Erotin kussakin kehyksessä konfliktin taustalta löytyvän keskeisen kysymyksen, 
jota kutsun kehyksen sisäiseksi perusristiriidaksi. Pragmaattis-hallinnollisessa ke-
hyksessä perusristiriita on, miten naispappeuteen liittyviä säädöksiä tulisi tulkita, 
ja kenelle vastuu säädösten tulkinnasta kuuluu. Konflikti kulminoituu ponnen tul-
kintapaan, hallinnollisiin vastuukysymyksiin, kuten  tulisiko kiistat ratkaista paikal-
lisesti vai kokonaiskirkon tasolla, sekä tulisiko kirkossa toimia ensisijaisesti aktiivi-
seurakuntalaisten vai perusseurakuntalaisten ehdoilla. Pragmaattis-hallinnollisen 
kehyksen sisällä torjujat ja puoltajat olivat yksimielisiä siitä, että merkittävä taus-
tatekijä naispappeuskiistoille ovat normitason epäselvyydet ja selkeän vastuunjaon 
puuttuminen päätöksentekoprosesseissa, jotka koskevat naispappeuteen liittyviä 
näkemyseroja. Erimielisiä osapuolet olivat puolestaan siitä, mikä näissä epäkohdis-
sa on naispappeuskiistoja synnyttävä perimmäinen syy, ja miten epäkohtiin tulisi 
puuttua toimivien ratkaisujen löytämiseksi. 

Selkeä enemmistö puoltajista näki ristiriitojen syntyvän säädösten tulkinnasta, 
joka sallii torjujille toimintavapauden omantunnonsyihin vedoten. Keskiöön nousi 
naispappeuspäätöksen yhteydessä hyväksytyn ponnen tulkinta. Lisäksi useimmat 
puoltajat mielsivät ongelmalliseksi seurakuntakohtaisen päätöksenteon, jonka he 
näkivät pitävän yllä naispastoreita syrjiviä käytäntöjä. Puoltajien näkökulmasta 
haasteeksi koettiin myös se, että naispappeuskysymyksessä pieni aktiiviseurakunta-
laisten vähemmistö määrittelee usein paikalliset käytännöt ja hallitsee seurakuntien 
mielipideilmastoa perusseurakuntalaisia voimakkaammin. Hallinnollis-pragmaat-
tisessa kehyksessä puoltajien ratkaisuehdotus naispappeuskiistoihin oli ponnen ja 
muiden säädösten yhteneväinen tulkinta, kokonaiskirkolliset pelisäännöt ja pää-
töksentekoprosessit sekä käytännön seurakuntaelämässä eteneminen ensisijaisesti 
kirkon jäsenistön enemmistön ehdoilla.

Torjujien näkemyksen mukaan naispappeuskiistojen synnyn taustalla on puoles-
taan se, että heiltä on riistetty ponnen suoma toimintavapaus, ja heitä painostetaan 
toimimaan omantunnon vastaisesti. Ratkaisuna kiistoihin torjujat esittivät subjek-
tiivista oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä naispuolisten pastoreiden kanssa tilanteissa, 
jotka loukkaavat heidän vakaumustaan. Enemmistö torjujista vastusti kokonais-
kirkollista päätöksentekomallia ja ajatteli päätösvastuun säilyttämisen paikallista-
solla ehkäisevän ristiriitoja. Monet naispappeuteen torjuvasti suhtautuvat uskoivat 
perusseurakuntalaisten aktiivisuuden naispappeuskysymyksessä uhkaavan kirkon 
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uskonnollista identiteettiä. He pelkäsivät maallisten arvojen, kuten tasa-arvon edis-
tämisen, peittävän alleen puhtaasti hengelliset arvot. Naispappeuskiistojen ratkai-
semisessa ja ennaltaehkäisyssä torjujat pitivät tärkeänä tilan antamista aktiiviseu-
rakuntalaisten näkemyksille ja ajatuksille.

Yhteisödynaamisessa kehyksessä konfliktin taustalla oleva peruskysymys on, 
miten työyhteisöissä asennoidutaan torjujiin ja toimitaan käytännössä erityisesti 
niiden torjujien kanssa, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispuolisten pastoreiden 
kanssa. Kiistan osapuolten näkemykset erkanivat siinä, nähtiinkö liikkumatilan 
antaminen torjujille perusongelmana vai ratkaisuna näkemyseroihin. Konfliktin 
synty kulminoitui toimijoiden persoonaan, johtajuuteen sekä työyhteisöjen sisäisiin 
toimintakulttuureihin ja käytäntöihin. Toimijoiden persoonan osalta mielipiteitä 
jakoi se, pidettiinkö ristiriitojen aiheuttajina niitä, jotka olivat valmiita joustamaan 
ja tekemään tilaa erilaisille näkemyksille vai niitä, jotka oikeudenmukaisuuden ni-
missä peräänkuuluttivat yhteisiä pelisääntöjä kaikille vakaumukseen katsomatta. 
Suhteessa johtamiseen odotukset olivat kahdensuuntaisia: osa piti hyvänä johta-
juutena sovittelua ja kompromissien etsimistä henkilöstöjohtamisen avulla, toiset 
taas tiukkaa periaatteellisuutta ja hallinnollista ja työnjohdollista lähestymistapaa.

Useimpien puoltajien näkökulmasta yhteisödynaamisessa kehyksessä perus-
ongelma oli torjujille annettu liiallinen toiminnallinen ja henkinen vapaus ja liik-
kumatila. Ratkaisuna kiistoihin puoltajat tarjosivat kaikille yhteisiä pelisääntöjä. 
Puoltajat toivoivat johtajuutta, jossa luovutaan sovittelusta ja kompromissien etsi-
misestä, ja asetetaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu hyviä henkilösuhteita 
tärkeämmäksi arvoksi. Torjujien näkökulmasta ristiriitojen syyt ja ratkaisut olivat 
juuri päinvastaisia: he pitivät ristiriitojen aiheuttajina henkilöitä, jotka vaativat yh-
teneviä toimintaperiaatteita naispappeusnäkemykseen katsomatta sekä johtajuutta, 
jossa sovittelun ja kompromissien sijaan otetaan käyttöön hallinnolliset keinot ja 
luovutaan yksilöllisten ratkaisujen räätälöinnistä, kuten työvuorojen sovittelemi-
sesta sukupuolen perusteella.

Huomionarvoista on, että yhteisödynaamisessa kehyksessä puoltajien mielipi-
teissä oli enemmän hajontaa kuin muissa kehyksissä. Kehykselle oli leimaa-antavaa 
myös puoltajien näkemysten ristiriitaisuus: yhtäältä useimmat eivät hyväksyneet 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää, toisaalta monet olivat valmiita raivaamaan per-
soonaltaan miellyttäville torjujille toimintatilaa. Aineisto tukee käsitystä, että eri-
tyisesti torjujan persoonalla ja työyhteisöjen sosiaalisilla suhteilla on vaikutusta sii-
hen, miten torjuvaan näkemykseen suhtaudutaan. Monet naispappeutta puoltavat 
katsoivat läpi sormien naispastoreihin kohdistuvaa välillistä syrjintää vaaliakseen 
työyhteisön harmonisia ihmissuhteita

Uskonnollis-traditionaalisessa kehyksessä perusristiriita palautui kysymykseen, 
onko naisten pappeus Raamatun mukaista vai ei. Konfliktiin olivat johtaneet erilai-
set tavat tulkita Raamattua sekä näkemyserot siitä, missä kulkevat omantunnon ja 
vakaumuksen rajat, sekä miten uskonnonvapaus ymmärretään naispappeuskysy-
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myksen yhteydessä. Naispappeus on sekä torjujille että puoltajille pohjimmiltaan 
uskonnollinen eli Raamatun tulkintaan ja soveltamiseen liittyvä kysymys. Kiistoissa 
Raamattu ja uskonnollinen argumentointi saivat kuitenkin osapuolilla erilaisen 
roolin. Naisten pappeuden Raamatun vastaiseksi mieltäville torjujille kiistat rin-
nastuivat taisteluksi Raamatun arvovallasta kirkon elämässä. Sen sijaan puoltajat 
eivät niinkään taistelleet Raamatun arvovallasta sinänsä, vaan Raamatusta kum-
puavien arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
puolesta. Puoltajille naispuolisten pappien tasa-arvoisen aseman edistäminen ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän vastustaminen olivat Raamattuun pohjaavia, 
kristittyjä eettisesti velvoittavia periaatteita.

Uskonnollis-traditionaalisessa kehyksessä torjujat ja puoltajat olivat yksimie-
lisiä siitä, että raamattukysymyksessä osapuolten näkemykset eivät tule koskaan 
kohtaamaan. Aineiston perusteella puoltajien ratkaisu tilanteeseen oli raamattu-
keskustelun lopettaminen ja keskittyminen naispappeuskysymyksen käytännöllisiin 
ulottuvuuksiin. Torjujien asennoituminen oli päinvastaista: he pitävät uskonnollis-
ta argumentointia ja Raamatun aseman puolustamista naispappeuskysymyksessä 
luovuttamattomana ja keskeisenä asiana ja arvona.

Torjujien uskonnollista kehystämistä naispappeuskysymyksessä hallitsee vah-
vasti korostus, että naispappeuden vastustaminen on omantunnon ja vakaumuksen 
kysymys. Raamatuntulkinnan ohella torjujat hakevat oikeutusta oman vakaumuk-
sensa toteuttamiseen vetoamalla uskonnonvapauteen. Torjujien mukaan naispap-
peuskysymyksessä loukataan heidän uskonnonvapauttaan. Naispappeuskysymys 
on omantunnon ja vakaumuksen kysymys myös naispuolisille pastoreille ja nais-
pappeuden puoltajille. Puoltajien tulkinta uskonnonvapaudesta on, että se antaa 
kaikille, myös torjujille, mahdollisuuden perustaa tai valita omia näkemyksiä vas-
taava uskonnollinen yhdyskunta.

Kulttuurisessa kehyksessä torjujien ja puoltajien näkemykset ristesivät siinä, 
miten sukupuoliroolit, sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisoikeudet ymmärre-
tään naispappeuskysymyksen yhteydessä, sekä mikä on median rooli kiistoissa. 
Kulttuurisessa kehyksessä puoltajat näkivät naispappeuskysymyksen ensisijaisesti 
naisen asemaa koskevana tasa-arvo-, ihmisoikeus- ja yhdenmukaisuuskysymyk-
senä. He pitivät ongelmallisena sitä, että kirkossa ohitetaan yhteiskunnan yleinen 
lainsäädäntö ja loukataan naisten perusoikeuksia tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen 
kohteluun. Torjujat puolestaan mielsivät naispappeuskysymyksen ensisijaisesti tor-
jujia koskettavaksi ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymykseksi: he korostivat 
mahdollisuutta omantuntonsa mukaiseen uskonnon harjoittamiseen kirkossa oma-
na perusoikeutenaan ja olivat sitä mieltä, että naispappeuskysymyksessä loukataan 
heidän perustuslaillisia oikeuksiaan siihen sekä tasavertaiseen kohteluun. Naispap-
peuskysymyksen myötä kirkko onkin joutunut uudenalaisiin rajankäynteihin siinä, 
missä kulkevat kirkon työntekijän omantunnon, vakaumuksen ja uskonnonvapau-
den rajat suhteessa sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Useissa tapauksissa yhteis-
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ymmärryksen löytyminen ei ole enää ollut mahdollista kirkon sisällä, ja kiistoissa 
on turvauduttu juridiikan asiantuntijoiden apuun. Kehysanalyysin näkökulmasta 
oikeudenkäynneissä on määritetty kulttuurisen ja uskonnollisen kehyksen välistä 
suhdetta.

Kulttuurisessa kehyksessä torjujien ja puoltajien mielipiteet jakautuivat suh-
teessa mediaan. Molemmat osapuolet olivat kokeneet kiistojen runsaan esilläolon 
mediassa raskaana ja kirkkoa vahingoittavana. Näkemykset erosivat siinä, mikä 
on median rooli kiistojen synnyssä, ja miten kiistojen saamaan mediahuomioon 
asennoidutaan. Torjujien tulkinnan mukaan kiistely ja sen leviäminen olivat pitkälti 
seurausta median toiminnasta. Torjujat pitivät mediaa joko pää- tai osasyyllisenä 
kiistoihin ja kiistojen puhkeamista yksinomaan kielteisenä asiana. Useat puoltajat 
taas näkivät median olleen keskeisessä roolissa sellaisten epäkohtien paljastami-
sessa, jotka eivät ehkä muutoin olisi nousseet julkisen keskustelun kohteeksi. Tätä 
kautta median koettiin edistäneen positiivisten ja välttämättömien muutosten to-
teutumista kirkossa. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu tutkimuksessa kehysanalyysin avulla eris-
tettyjen neljän tulkintakehyksen keskeiset tunnuspiirteet. Ylimpään sarakkeeseen 
on tiivistetty kehyksen sisäinen perusongelma, seuraavaan tarjotut ratkaisut ja 
kolmanteen naispappeuskiistoihin ja -kysymykseen liitetyt merkitykset. Alimpaan 
sarakkeeseen on poimittu haastatteluaineistosta kehystä kuvaavia tyypillisiä fraa-
seja tai metaforia.
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7.1.2. KIISTAT KEHYSTEN VÄLISINÄ RISTIRIITOINA 

Toinen kehysanalyyttinen selitysmalli naispappeuskiistoille on, että niissä on 
kyse kehysten välisistä ristiriidoista eli kehysten törmäämisistä. Kehysanalyysi läh-
tee siitä, että kukin toimija kehystää tapahtumia omasta näkökulmastaan eli valitsee 
primäärin tulkintakehyksen. Käytännössä siis samoja tapahtumakulkuja ja tilanteita 
kehystetään eri tavoin. Koska todellisuus näyttäytyy erilaisena eri kehysten kautta 
tarkasteltuna, ja eri kehysten virittämät todellisuudet ovat usein keskenään yhteis-
mitattomia, on ristiriitojen syntyminen ymmärrettävää ja jopa odotettavissa. Kehys-
ten väliset ristiriidat voidaankin nähdä primäärien tulkintakehysten törmäämisinä 
eli seurauksena tapahtumille annetuista erilaisista tulkinnoista ja merkityksistä.476 
Naispappeuskiistoissa kehysten väliset törmäämiset näyttäytyvät näkemyseroina 
siitä, miten jotakin tiettyä tapahtumakulkua tai tilannetta tulisi tulkita, arvottaa ja 
pyrkiä ratkaisemaan: onko kyse hallinnosta, työyhteisön sisäisestä dynamiikasta, 
raamatuntulkinnasta vai kulttuurista.

Naispappeuskysymyksessä kiistojen osapuolten kehystämiselle on ominaista, 
että torjujilla uskonnollinen kehys saa normatiivisen aseman, kun taas puoltajien 
tulkinnoissa on läsnä useita eri kehyksiä rinnakkain, kerrostuneina ja samanarvoisia. 
Uskonnollisen kehyksen hallitseva asema näkyy torjujilla siinä, että he istuttavat 
muut kehykset usein uskonnollisen sisään ja tarkastelevat muita kehyksiä uskon-
nollisen kehyksen kautta. Puoltajille taas on tyypillistä kehysten vaihtaminen eli 
saumaton siirtyminen tulkintakehyksestä toiseen.

Torjujien ja puoltajien tulkinnoissa törmäävät erityisesti uskonnollis-traditio-
naalinen ja hallinnollis-pragmaattinen kehys. Esimerkkinä tästä on kysymys siitä, 
tulisiko naispappeutta vastustavan torjujan tehdä yhteistyötä naispuolisen pastorin 
kanssa. Torjujat kehystävät yhteistyöstä kieltäytymistä ensisijaisesti uskonnollisesti 
ja tulkitsevat sen omantunnon ja vakaumuksen kysymykseksi. Puoltajien primääri 
kehystämisen tapa on puolestaan hallinnollis-pragmaattinen eli yhteistyön näke-
minen kirkon järjestyksen piiriin kuuluvana asiana. Toinen esimerkki on kulttuu-
ris-yhteiskunnallisen ja uskonnollis-traditionaalisen kehyksen törmääminen tasa-
arvokysymyksessä. Puoltajille naisten pappeus on merkittävä sukupuolten välinen 
tasa-arvokysymys. He ajattelevat yhteiskunnallisen, tasa-arvoa koskevan lainsää-
dännön sitovan myös kirkkoa. Heille ensisijainen kehys tasa-arvokysymyksessä 
on kulttuurinen. Torjujat puolestaan ajattelevat, että papin sukupuoli ei kuulu 
tasa-arvon piiriin vaan on puhtaasti uskonnollinen kysymys. He kehystävät tasa-
arvokysymystä naispappeuden yhteydessä ensisijaisesti uskonnollisesti. On tärkeää 
muistaa, että primäärit kehykset eivät suinkaan ole ainoita kehyksiä, joiden kautta 
osapuolet tarkastelevat kyseisiä tilanteita. Esimerkiksi tasa-arvokysymys on puol-

476 Goffman 1974, 301–344; Peräkylä 1990, 17–19; 95–96. 
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tajille myös uskonnollinen kysymys. Keskeistä kuitenkin on, että juuri primäärien 
tulkintakehysten törmääminen selittää syntyneitä ristiriitoja.

Analysoitaessa konfliktitilanteita kehysanalyysin avulla voidaan tarkastella myös 
tapaa, jolla kehyksiä ristiriidoissa käytetään, sekä roolia, jonka kehykset konflikti-
prosessissa saavat. Kehysanalyysia hyödyntäneiden aiempien tutkimusten pohjal-
ta näyttäisi löytyvän kaksi erisuuntaista mallia siitä, miten tietoisesti tai tiedosta-
mattomasti kiistojen osapuolten ajatellaan ristiriitatilanteissa käyttävän kehyksiä. 
Kehysanalyysin luoja, Erving Goffman, sanoo kehysten olevan kulttuurisesti mää-
räytyneitä, sosiaalisesti ylläpidettyjä tapoja tulkita ympäröivää maailmaa ja edus-
tavan intersubjektiivisesti jaettua tietoisuutta. Primääreillä kehyksillä on hänen 
mukaansa tärkeä funktio pitää yllä sosiaalisen elämän järjestäytyneisyyttä, jatku-
vuutta ja pysyvyyttä.477 Edellä sanotun valossa on mahdollista ajatella, että nais-
pappeuskysymystä kehystäessään sekä torjujat että puoltajat toistavat primäärien 
kehystensä kautta omien kulttuuristen viitekehystensä jaettua tietoisuutta pyrkien 
samalla säilyttämään järjestyneisyyden, jatkuvuuden ja pysyvyyden. Ajattelutapa 
tukee näkemystä, että ristiriidat ovat väistämätön seuraus pyrkimyksestä pitää yllä 
sosiaalista järjestystä.

Näkemystä, jossa kehystäminen mielletään sosiaalisen järjestyksen ylläpitämi-
seksi, on kuitenkin kritisoitu liiallisen konsensuksen korostamisesta. Anssi Peräkylä 
toteaa kehysanalyyttisessä tutkimuksessaan kuolevan potilaan hoidosta, että ihmiset 
eivät ole arjessaan niin järjestykseen suostuvaisia kuin Goffman sosiologissaan väit-
tää. Peräkylän mukaan eri kehysten virittämien todellisuuksien yhteismitattomuus 
ei myöskään vielä sinällään aiheuta ristiriitoja, vaan ne ovat seurausta kiistojen 
osapuolten tavasta käyttää kehyksiä tavoitteellisesti ja määrätietoisesti. Peräkylä 
mieltää kehykset retorisiksi resursseiksi, joiden avulla voidaan yhtäältä synnyttää 
ja kärjistää, toisaalta lieventää ja eliminoida ristiriitoja.478 Tässä ajattelumallissa ris-
tiriitojen osapuolten nähdään siis kehystämisen kautta pyrkivän aktiivisesti omien 
tarkoitusperiensä saavuttamiseen.

Näen, että omasta aineistostani löytyy tukea molemmille edellä esitellyille teo-
reettisille malleille. Yhtäältä aineisto tukee käsitystä, että naispappeuskiistat ovat 
seurausta osapuolten pitkälti tiedostamattomista pyrkimyksistä ylläpitää järjesty-
neisyyttä ja jatkuvuutta oman, sosiaalisesti omaksutun ja jaetun maailmankuvansa 
mukaisesti. Ajatus on mielestäni helposti sovellettavissa erityisesti tinkimättömim-
piin naispappeuden torjujiin ja puoltajiin: torjujille naispappeus on ensisijaisesti ja 
luovuttamattomasti uskonnollinen, Raamatun tulkintaan liittyvä kysymys. Uskon-
nollisen kehystämisen voidaan tulkita edustavan torjujille sosiaalisesti omaksut-
tua ja jaettua maailmankuvaa, jonka horjuttaminen johtaa sosiaalisen järjestyksen 
horjumiseen. Tästä näkökulmasta naispappeuden vastustaminen on pyrkimystä 

477 Goffman 1974, 27.

478 Peräkylä 1990, 104–105.
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ylläpitää ehjää maailmankuvaa, jatkuvuutta ja sosiaalista järjestystä. Monille nais-
pappeuden puoltajille naispappeus on puolestaan luovuttamattomasti tasa-arvo-, 
oikeudenmukaisuus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Näiden arvojen vastaisen toimin-
nan voidaan ajatella sotivan puoltajien omaksumaa maailmankuvaa ja sosiaalis-
ta järjestystä vastaan. Tästä näkökulmasta käsin puoltajien taistelu naispuolisten 
pappien tasa-arvoisen aseman puolesta näyttäytyy pyrkimyksenä pitää yllä järjes-
tyneisyyttä oman maailmankuvan pohjalta. 

Erityisesti kärjistyneiden kiistatilanteiden kohdalla on helppo ajatella myös, 
että kehyksistä on muodostunut kiistan osapuolille retorisia resursseja, joita he 
tietoisesti käyttävät edistääkseen omia tavoitteitaan ja valta-asemaansa. Aineistoo-
ni nojaten näenkin, että edellä esitellyt mallit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 
naispappeuskiistoissa on sekoittuneena sekä osapuolten tiedostamatonta pyrki-
mystä ylläpitää sosiaalista järjestystä että tietoista halua käyttää kehyksiä oman 
asemansa turvaamiseksi ja omien tarkoitusperiensä palvelemiseksi. Ajattelen, että 
riippumatta siitä, käytetäänkö kehyksiä naispappeuskiistoissa tiedostamattomasti 
tai tiedostaen, taustalla vaikuttava syy voi kuitenkin sekä puoltajilla että torjujilla 
olla Goffmanin määrittelemä pyrkimys pitää yllä sosiaalisen elämän järjestäytynei-
syyttä, jatkuvuutta ja pysyvyyttä.

7.2.3. KIISTAT MÄÄRITTELYKAMPPAILUNA VALLITSEVASTA KEHYKSESTÄ

Kolmas kehysanalyyttinen selitysmalli naispappeuskiistoille on, että niissä on kyse 
vallitsevasta kehyksestä käytävästä määrittelykamppailusta. Tämä näkökulma voi-
daan nähdä loogisena jatkumona edelliselle selitysmallille eli kehysten väliselle 
törmäämiselle. Kun samaa tilannetta tai tapahtumakulkua tulkitaan keskenään 
yhteismitattomien kehysten kautta, on luonnollista, että syntyy valtataistelu siitä, 
millainen kehystämisen tapa saa normatiivisen aseman.

Kuten jo edellä totesin, torjujat ja puoltajat ovat samaa mieltä siitä, että nais-
pappeuskysymyksessä on sekä hallinnollinen, sosiaalinen, uskonnollinen että kult-
tuurinen ulottuvuus. Naispappeuskysymys on molemmille osapuolille sekä kirkon 
järjestyskysymys, johtajuus- ja persoonakysymys, raamattukysymys että yhteiskun-
nallinen kysymys. Osapuolet kuitenkin liittävät näihin ulottuvuuksiin erilaisia pe-
rusteita, sisältöjä ja merkityksiä. Kehysanalyysin näkökulmasta taistelu vallitsevan 
kehyksen asemasta on kamppailua siitä, kenen tapa tulkita ja liittää merkityksiä 
edellä mainittuihin ulottuvuuksiin muodostuu normatiiviseksi eli käytäntöjä oh-
jaavaksi. Määrittelykamppailua vallitsevan kehyksen asemasta käydään kaikilla 
naispappeuskiistojen ilmenemistasoilla: yksilötasolla eli yksittäisten työntekijöiden, 
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luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kesken, yhteisötasolla eli työyhteisöissä, 
seurakunnissa ja kokonaiskirkossa sekä yhteiskunnallisella tasolla etenkin median 
välityksellä.

Naispappeuskiistojen selittäminen vallitsevasta kehyksestä käytävänä määritte-
lykamppailuna palautuu viime kädessä valtaan. Toisin sanoen kiistat voidaan nähdä 
valtataisteluna siitä, kenen ehdoilla naispappeuskysymyksessä kirkossa edetään. 
Vastaava näkökulma nousee esiin Liisa Lampela-Kivistön tutkimuksessa, jossa hän 
tarkastelee entisen Vammalan, nykyisen Sastamalan, seurakunnan naispappeus-
kiistoja Bourdieun valtateorian avulla. Bourdieun käsitteistön mukaisesti Lampe-
la-Kivistö tulkitsee, että naispappeuskiistoissa taistellaan doksan, oikean raama-
tuntulkinnan ja kristittynä olemisen tavan hallinnasta. Lampela-Kivistön mukaan 
valtataistelu on seurausta siitä, että naispappeuspäätöksen yhteydessä torjujille 
annettiin liikaa myönnytyksiä, ja linjaa naispappeuskysymyksessä tiukennettiin 
vasta, kun valta oli jo monin paikoin siirtynyt torjujien käsiin.479

Tutkimukseni pohjalta näen, että asetelma kehysten väliselle määrittelykamp-
pailulle luotiin jo naispappeuspäätöksen yhteydessä. Naispappeus merkitsi kirkolle 
sekä hallinnollisia, sosiaalisia, uskonnollisia että kulttuurisia muutoksia. Päätöksen 
yhteydessä ei kuitenkaan riittävästi selkiytetty, millaisia muutoksia naispappeus 
näillä ulottuvuuksilla kirkolle tuo, mikä niiden merkitys on, ja miten muutokset 
on tarkoituksenmukaista toteuttaa kirkon käytännöissä. Kehysanalyysin näkökul-
masta naispappeuspäätöksessä jäivät, tai jätettiin, selkiyttämättä sekä kehysten 
sisäiset että kehysten väliset suhteet. Kehysanalyysin kautta tarkasteltuna tämä jo 
lähtökohtaisesti epäselvä asetelma johti myöhemmin puoltajien ja torjujien väli-
seen määrittelykamppailuun paitsi kehysten sisäisistä ja välisistä merkityksistä ja 
tulkinnoista, myös vallitsevan kehyksen asemasta.

Tutkimukseni tulokset antavat tukea Lampela-Kivistön käsitykselle siitä, että 
naispappeuden toteuduttua kirkossa annettiin torjujille myönnytyksiä, jotka ovat 
myöhemmin kostautuneet vaikeina ristiriitoina. Ajattelen, että tilaa tehtiin etenkin 
torjujien uskonnollisille ja myös yhteisödynaamisille kehystämisen tavoille. Tilan 
antaminen ilmeni muun muassa haluna korostaa, että naispappeuden torjunta ei 
ole kirkon opin vastaista, ja että torjujat voivat jatkaa työtään ja hakeutua jatkos-
sakin eri tehtäviin kirkossa. Tämän mahdollistamiseksi torjujille raivattiin tilaa 
esimerkiksi työjärjestelyin, jotka johtivat naisia syrjiviin käytäntöihin. Inhimillisestä 
näkökulmasta myönnytykset torjujille ovat ymmärrettäviä: pappisviran avaaminen 
naisille oli suuri muutos, ja kirkolla oli tarve varjella yhtenäisyyttään ja antaa muu-
tokselle aikaa. Käytännössä tilanne johti kuitenkin siihen, että paikallisesti torjujat 
saivat pidettyä yllä ja vahvistettua sekä uskonnollisia että sosiaalisia valta-asemiaan. 

479 Lampela-Kivistö 2010, 33.
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Myöhemmin näiden valta-asemien kyseenalaistaminen on johtanut vaikeisiin ja 
repiviin määrittelykamppailuihin vallitsevasta kehyksestä.

Aineistoni pohjalta tulkitsen, että paikallisesti määrittelykamppailua vallitsevas-
ta kehyksestä on käyty aina naispappeuspäätöksestä saakka. Kokonaiskirkon tasolla 
tilanteeseen havahduttiin kuitenkin vasta kun paikalliset yhteentörmäykset nousivat 
valtakunnallisiksi keskustelunaiheiksi. Tiedotusvälineillä oli keskeinen rooli siinä, 
että näin tapahtui. Naispappeuskysymyksen saatua medianäkyvyyttä kirkon johto 
oli pitkälti siihen kohdistuvan yhteiskunnallisen ja kirkon sisältä nousevan paineen 
edessä pakotettu tarkentamaan omaa tulkintaansa kehysten välisistä suhteista eli 
määrittämään, mikä on kirkon normatiivinen kehystämisen tapa. Kehysanalyysin 
näkökulmasta piispojen vuoden 2006 selonteko voidaan nähdä osana tätä mää-
rittelyprosessia. Kuten jo tutkimuksen alkulehdillä totesin, tämäkään ei ole tuonut 
naispappeuskysymyksessä työrauhaa, vaan määrittelykamppailu vallitsevan kehyk-
sen asemasta jatkuu edelleen. Tärkeää on tiedostaa myös, että normitason todelli-
suus voi poiketa suurestikin arkielämän todellisuudesta. Normatiiviseksi määritelty 
tulkintakehys ei välttämättä realisoidu ruohonjuuritason käytännöissä eikä kykene 
muuttamaan paikallisesti vallitsevaa toimintakulttuuria ja asenneilmapiiriä.

Seuraavaksi pohdin millaiseen suhteeseen eri kehykset asettuvat puoltajien ja 
torjujien tulkinnoissa. Nouseeko jokin kehys hallitsevaan asemaan ja jääkö jokin 
toinen heikompaan, ja jos näin on, mikä selittää ilmiötä? Pohdin myös sitä, miten 
vallitseva yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tilanne mahdollisesti vaikuttaa kehysten 
välisiin suhteisiin ja keskinäisiin valta-asetelmiin.

Tämän tutkimuksen aineistosta piirtyy käsitys, että puoltajat kehystävät nais-
pappeuskysymystä ja -kiistoja ensisijaisesti hallinnollis-pragmaattisen ja kulttuuris-
yhteiskunnallisen kehyksen kautta. Puoltajat siis mieltävät naispappeuskysymyksen 
useimmiten kirkon järjestyskysymykseksi ja tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja oikeu-
denmukaisuuskysymykseksi. Torjujilla hallitseva kehystämisen tapa on puolestaan 
uskonnollis-traditionaalinen kehys eli naispappeuden mieltäminen raamatuntul-
kinta-, omantunnon ja vakaumuksen kysymykseksi.

Kulttuurisen kehyksen vahvaa asemaa puoltajien tulkinnoissa selittää osaltaan 
naispappeuskysymyksen yhteiskunnallinen merkittävyys tasa-arvo- ja naiskysy-
myksenä. Tasa-arvon näkökulmasta pappisviran avautuminen naisille oli voitto 
sekä suomalaiselle yhteiskunnalle että kirkolle. Naispappeuden toteuduttua kirkko 
nosti yhteiskunnallista profiiliaan. Yhteiskunnassa puolestaan koettiin, että nais-
pappeuden myötä viimeisiä sukupuolten epätasa-arvon linnakkeita saatiin valloi-
tettua. Myöhemmin naispastoreiden syrjintä sukupuolen perusteella on tuomit-
tu yhteiskunnassa ankarasti. Näen tiedotusvälineiden voimakkaan kiinnostuksen 
naispappeuskysymystä kohtaan entisestään vahvistaneen kulttuurisen kehyksen 
asemaa puoltajien tulkinnoissa. Naispappeuskysymys on mediahuomionsa vuoksi 
kiinnostava poikkeus kirkollisten aiheiden uutisoinnissa. Olen tutkimuksessani se-
littänyt naispappeuskysymyksen mediasuosiota sosiologi Grace Davien sijaisuskon-
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non käsitteen avulla. Davie näkee, että nyky-yhteiskunnissa kirkolle on ulkoistettu 
tärkeinä pidettyjä keskeneräisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja tavoitteita, ja kirkko 
toimii sijaisfoorumina tällaisten kysymysten käsittelemiselle. Tutkimuksen pohjalta 
voidaankin Davien käsitteistöstä lainaten vetää johtopäätös, että naispappeuskysy-
myksen kautta kirkko tarjoaa tilan, jossa jatketaan muualla yhteiskunnassa kesken 
jääneen tasa-arvokysymyksen käsittelemistä.

Myös hallinnollis-pragmaattisen kehyksen vahvaan asemaan puoltajien tulkin-
noissa löytyy ymmärrettävät perusteet. Naispappeuspäätöksen yhteydessä hallin-
nollinen uudistus toteutui kaikkien yksiselitteisimmin. Kirkkolakiin kirjattiin pykä-
lä, joka mahdollisti pappisvirkaan pääsyn myös naiselle. Tätä selkeää hallinnosta 
uudistusta sekoitti kuitenkin jo alkuvaiheessa se, että uuden tilanteen mukanaan 
tuomien muutosten tasoittamiseksi torjujien uskonnolliselle ja toisaalta hallinnol-
liselle kehystämiselle haluttiin antaa tilaa, konkreettisimmin ponnen hyväksymisen 
myötä. Myöhemmin, kun ponnen tulkinta on synnyttänyt vaikeita määrittelykamp-
pailuja uskonnollis-traditionaalisen ja hallinnollis-pragmaattisen kehyksen välille, 
puoltajien ratkaisu on ollut hallinnolliseen kehykseen eli kirkkojärjestykseen ja 
-lakiin sekä yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön vetoaminen. Näistä puoltajat ovat 
löytäneet konkreettista tartuntapintaa sekä selkeitä perusteita, joihin on vaikeissa 
kiistatilanteissa ollut helpompi vedota ja tarttua kuin uskonnollisiin perusteisiin, 
joista ollaan selkeästi erimielisiä.  

Ajattelen, että piispojen vuonna 2006 antama selonteko lujitti entisestään hal-
linnollis-pragmaattisen ja kulttuurisen kehystämisen asemaa naispappeuskiistojen 
käsittelyssä ja puoltajien tulkinnoissa. Selonteon perusteet nojaavat pitkälti sekä 
kirkkolakiin ja -järjestykseen että yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön. Selonteko sai 
tiedotusvälineissä arvostavan vastaanoton, mikä vahvisti omalta osaltaan hallinnol-
lisen kehyksen asemaa. Tulkintani mukaan konfliktinäkökulmasta on keskeistä, että 
hallinnollis-pragmaattisen kehyksen hallitseva asema puoltajien tulkinnoissa antaa 
tukea torjujien näkemyksille siitä, että heillä on hallussaan naispappeuskysymyksen 
uskonnollinen kehystäminen. Pohjaan tulkintani aineistosta nousevaan havain-
toon, että puoltajien tukeutuminen kulttuuriseen ja hallinnolliseen kehystämiseen 
nähdään torjujien puolella usein merkiksi siitä, että puoltajilla ei ole raamatullisia 
perusteita naispappeuden puolesta. Torjujat siis legitimoivat omia tulkintojaan ve-
toamalla siihen, että puoltajille naispappeuskysymyksellä on vain yhteiskunnallista 
arvoa. Hieman kärjistäen voidaan todeta torjujien ajattelevan, että puoltajat eivät 
vetoa uskonnollisiin perusteisiin koska tietävät, ettei niitä löydy. Tulosteni poh-
jalta kysynkin, onko hallinnollis-pragmaattisen kehyksen vahva asema puoltajien 
kehystämisessä johtanut siihen, että puoltajat ovat huomaamattaan luovuttaneet 
uskonnollisen kehystämisen torjujille?

Yhden näkökulman kulttuurisen ja uskonnollisen kehyksen välisen aseman tar-
kasteluun avaavat naisten oikeuksien ja uskontojen välistä suhdetta tutkineen Alison 
S. Bodenin ajatukset. Hän toteaa, että naisten aseman parantamiseksi uskonnollisis-
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sa yhteisöissä tarvitaan aina kahdensuuntainen liike: sekä ylhäältä alas että alhaalta 
ylös. Kahdensuuntaisella liikkeellä hän tarkoittaa sitä, että muutosten tulisi lähteä 
sekä kansainvälisestä ja kansallisesta lainsäädännöstä että uskonnollisista opeista 
ja paikallisista teologioista. Boden painottaa, että uskonnollisen muutoksen edelly-
tyksenä on aina se, että uskonnolliset käytännöt ja asenteet osoitetaan teologisilla 
argumenteilla eettisesti kestämättömiksi ja historiallisesti epäjohdonmukaisiksi.

Kirkon naispappeuskiistoja ratkotaan nyt maallisissa oikeusistuimissa, koska 
kirkon omat keinot ovat loppuneet. Bodenin havainnot saavat kuitenkin kysymään, 
johtaako tämä pitkällä tähtäimellä todelliseen muutokseen. Samaa kysymystä pohtii 
emeritusarkkipiispa John Vikström artikkelissaan ”Omatunto ja naispapit”. Hän 
toteaa, että naispappeuskysymyksessä ratkotaan nyt pykälin sitä, missä ei onnistuttu 
puhumalla. Vikströmin mukaan näin saavutetaan ulkoinen ja muodollinen ratkaisu, 
mutta ei sisäistä, ja jatkaa, että nähtäväksi jää, mihin asetelma johtaa pidemmäl-
lä tähtäimellä.480 Kehysanalyysin näkökulmasta puoltajilla on vahvasti hallussaan 
naispappeuskysymyksen hallinnollinen ja kulttuurinen kehystäminen. Uskonnolli-
sen muutoksen näkökulmasta Bodenin näkemykset antavat aihetta pohtia, olisiko 
puoltajien syytä keskittyä nykytilannetta vahvemmin myös naispappeuskysymyksen 
uskonnolliseen kehystämiseen eli puolustamaan sekä naispappeutta että naisten 
tasa-arvoista asemaa ensisijaisesti uskonnollisilla ja teologisilla argumenteilla ja 
vasta sitten yleisellä lainsäädännöllä. 

7.2. Metodisia pohdintoja

Seuraavassa pohdin kehysanalyysin soveltuvuutta naispappeuskiistojen tutkimiseen 
sekä sitä, mitä uutta tutkimukseni kehysanalyysin myötä tuo konfliktitutkimuksen 
kenttään. Kehysanalyysi oli mielestäni monesta syystä toimiva analyysimenetelmä 
naispappeuskiistojen analysoimiseen. Kehysanalyysissä on Goffmanin mukaan yk-
sinkertaisimmillaan kyse siitä, että se antaa työkaluja eritellä niitä keinoja, joilla 
ihmiset uuteen tilanteeseen tullessaan etsivät vastausta joko eksplisiittiseen tai imp-
lisiittiseen kysymykseen ”mitä täällä tapahtuu?” Ajattelen, että omassa tutkimuk-
sessani esitin implisiittisesti tuon kysymyksen haastateltavilleni, kun pyysin heitä 
kertomaan omat tulkintansa seurakuntansa naispappeuskiistoista. Näen, että tut-
kimuksessa eristetyt neljä kehystä erittelevät sekä niitä keinoja, joilla haastateltavat 
etsivät vastausta kysymykseen ”mitä täällä tapahtuu?”, että kysymykseen annettuja 
vastauksia. Vaikka valitsin analyysimenetelmän vasta aineiston keräämisen jälkeen, 
analyysivaiheessa kehysanalyysi istui saumattomasti aineistoni tulkintaan, mikä  
vahvistaa sen soveltuvuutta tutkimukseni metodiksi.

480 Vikström 2008, 357–358.
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Kuten jo analyysin kulkua kuvaavassa luvussa tuon esiin, käytän tutkimukses-
sani kehysanalyysiä ensisijaisesti metodologisena työvälineenä. Mielenkiintoni siis 
kohdistuu ontologisten todellisuuskäsitysten sijaan pragmaattisiin seikkoihin eli 
haastateltujen tapaan jäsentää arkitodellisuuttaan ja antaa kokemalleen merkityk-
siä. Metodologisena työvälineenä kehysanalyysi auttoi havainnollisella tavalla osoit-
tamaan, että kiistat ovat erilaisten tulkintojen, merkitysten ja ratkaisuehdotusten 
vyyhti. Kehysanalyysin rinnalla käytän tutkimuksessani sisällönanalyysiä. Analyy-
sivaiheessa nämä kaksi menetelmää tukivat hyvin toisiaan; sisällönanalyysin avulla 
aineisto saatiin mielekkäällä tavalla luokiteltua, kehysanalyysin kautta analyysi sai 
puolestaan syvyyttä ja dynaamisuutta, jota pelkällä sisällönanalyysilla ei olisi ollut 
mahdollista saavuttaa. Kehysanalyysin monipuolisuus palveli tutkimuskohdetta 
oivasti. Sen lisäksi, että kehystäminen on tutkimuksen tärkein analyysimenetelmä, 
eristetyt kehykset ovat myös keskeinen tutkimustulos. Kehysten välisen dynamii-
kan tarkastelu avasi puolestaan merkittävän lisäulottuvuuden naispappeuskiistojen 
tulkintaan ja selittämiseen.

Kehysanalyysi sopi hyvin myös tutkimuksen lähtökohdaksi valitsemaani dynaa-
miseen, prosessinomaiseen konfliktikäsitykseen, jossa ei oleteta ristiriitatilanteisiin 
löytyvän yhtä, objektiivista selitysmallia, vaan jossa konfliktin osapuolet tulkin-
toineen ja havaintoineen nähdään osana konfliktiprosessia.481 Menetelmänä ke-
hysanalyysi antoi tällaisen konfliktikäsityksen avaamiseen riittävän väljän, mutta 
myös sopivasti rajaavan analyyttisen kehikon, jonka avulla oli mahdollista tavoittaa 
naispappeuskiistojen moninaisia syy-seuraus-ketjuja sekä merkitysten kirjoa. Tämä 
väljyyden ja rajaavuuden välinen jännite auttoi jäsentämään naispappeuskiistojen 
hajanaista kenttää ja ryhditti analyysiä, mutta jätti samalla riittävästi tilaa luovuu-
delle.

Näen, että kehysanalyysi tarjoaa toimivan perustyökalun konfliktitutkimukseen 
laajemminkin. Konflikteissa on aina läsnä osapuolten havaitsema yhteensopimat-
tomuus tai ristiriita sekä keskenään yhteen sovittamattomia intressejä, tavoitteita 
tai pyrkimyksiä. Kehysanalyysi tavoittaa luontevasti konfliktien taustalta löytyvää 
merkitysten eriytymistä, sillä kehysanalyysin perusolettamukset ovat ikään kuin 
valmiiksi viritetty erittelemään konfliktitilanteiden taustoja: ovathan kehysanalyy-
sin peruskysymykset, ”mitä tässä on meneillään?” ja ”mikä on tilannemääritelmä?” 
olennaisia kaikkien konfliktitilanteiden ymmärtämiseksi ja selvittämiseksi.

481 Peltonen & Villanen 2004, 6. 



169

8. NAISPAPPEUS USKONNOLLISEN IDENTITEETIN 
RAKENTAJANA

Olen tutkimuksessani selvittänyt kehysanalyysiä hyödyntäen sitä, millaisia tulkin-
toja, ratkaisuehdotuksia ja merkityksiä naispappeuskiistojen osapuolet liittävät 
kiistoihin ja miten nämä selittävät naispappeuskysymyksen konfliktiluonnetta. 
Tutkimuksen empiirisen osion keskeinen havainto on, että sekä torjujat että puol-
tajat selittävät, pyrkivät ratkaisemaan ja antavat merkityksiä naispappeuskiistoille 
ja -kysymykselle rakenteellisen, sosiaalisen, uskonnollisen ja yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden kautta. Näitä ulottuvuuksia kuvaavat kehysanalyysin avulla löydetyt 
neljä tulkintakehystä: pragmaattis-hallinnollinen, yhteisödynaaminen, uskonnollis-
traditionaalinen ja kulttuurinen kehys.

 Naispappeuskysymys ja -kiistat ovat sekä torjujille että puoltajille kirkon ra-
kenteeseen ja hallintoon, johtajuuteen, toimijoiden persoonaan ja työyhteisöjen 
sisäiseen dynamiikkaan, kirkon oppiin ja raamatuntulkintaan sekä kirkon yhteis-
kunnalliseen asemaan liittyviä kysymyksiä. Näissä ulottuvuuksissa osapuolet kui-
tenkin liittävät naispappeuskysymykseen ja -kiistoihin keskenään ristiriitaisia ja 
yhteismitattomia tulkintoja, merkityksiä ja ratkaisuehdotuksia. Prosessinomaisen 
konfliktikäsityksen mukaisesti nämä keskenään ristiriitaiset tulkinnat, merkitykset 
ja ratkaisumallit nivoutuvat osaksi konfliktiprosessia. Kehysanalyysin näkökulmasta 
virkanäkemyskiistat selittyvät erilaisten tulkintojen, ratkaisumallien ja merkitys-
ten törmäämisinä sekä taisteluna siitä, kenen näkemykset saavuttavat vallitsevan 
aseman. Kehysanalyysin termein ilmaistuna kyse on kehysten sisäisistä ja välisistä 
ristiriidoista sekä vallitsevasta kehyksestä käytävästä määrittelykamppailusta.

Edellisessä luvussa avasin aineistosta nostettujen esimerkkien avulla sitä, mitä 
tarkoitan kehysten välisillä ja sisäisillä ristiriidoilla sekä vallitsevasta kehyksestä 
käytävällä määrittelykamppailulla. Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan, miten 
virkanäkemysristiriidat selittyvät vallitsevasta kehyksestä käytävänä määrittely-
kamppailuna. Lähtökohtanani on, että määrittelykamppailu on sekä konkreettista 
että symbolista ja sitä käydään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Pohdin, 
millaisia symbolisia merkityksiä naispappeuskysymys ja -kiistat saavat, ja millaisia 
tarkoituksia ne palvelevat niin yksittäisten toimijoiden, yhteisöjen kuin koko suo-
malaisen yhteiskunnan elämässä. Ajattelen näiden kysymysten osaltaan selittävän 
myös sitä, miksi kiistat naispappeudesta ovat niin vaikeita ja syviä, miksi kirkolle on 
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haaste löytää kiistoihin yksiselitteisiä ratkaisuja, ja miksi kiistat kiinnostavat mediaa 
ja niitäkin suomalaisia, joille kirkolla ei muutoin tunnu olevan suurta merkitystä.

Tutkimukseni tulosten pohjalta ja vuoropuhelussa muiden tutkimusten ja teo-
rioiden kanssa tulkitsen, että kysymys papin sukupuolesta palautuu identiteettiin. 
Näen naispappeuskysymyksen ja -kiistojen toimivan keskeisenä osatekijänä pro-
sesseissa, joissa etsitään, ylläpidetään ja rakennetaan niin yksittäisten toimijoiden, 
seurakuntien kuin koko kirkon uskonnollista identiteettiä. Ajattelen, että uskon-
nollisen identiteetin muovautumisprosessi on kiinteässä yhteydessä yhteiskunnas-
sa tapahtuviin murros- ja muutosprosesseihin. Seuraavassa avaan näitä väittämiä 
teoreettisten selitysmallien ja aiempien tutkimusten valossa.

Useat uskontojen tutkijat korostavat uskonnollisen identiteetin merkitystä mo-
dernina ja jälkimodernina aikana, jossa kirkkokuntien sosiaalista ja kulttuurista 
asemaa haastavat monenlaiset muutokset. Esimerkiksi yhdysvaltalainen David A. 
Roozen toteaa, että heikkenevä tunnustuksellinen identiteetti on etenkin protes-
tanttisten kirkkojen suurimpia haasteita modernissa ajassa. Identiteetin heikke-
nemistä hän selittää moniarvoistumisella, joka on ohentanut rajaa maalliseksi ja 
hengelliseksi mielletyn välillä, kirkkokuntien sisäisellä moninaisuudella ja yleisen 
sitoutumisen heikentymisellä.482 Roozenin mukaan tunnustuksellinen identiteetti 
koostuu useista osatekijöistä: teologian ohella sitä muovaavat muun muassa jäse-
nistö, rakenne, järjestysmuoto, toiminta ja käytännöt sekä tarkoitus, joka tekee us-
konnollisesta yhteisöstä jäsenilleen merkityksellisen. Mikä tahansa näistä voi nousta 
yhteisön identiteetin perustaksi, ei siis vain oppi tai teologia. Vahvan identiteetin 
tunnusmerkkejä Roozen nimeää neljä: (1) se on selkeä ja yhteisesti jaettu, (2) se 
lujittaa ryhmänsisäistä koheesiota, (3) se on tunnistettavissa esimerkiksi yhteisön 
strategiassa ja toiminnassa ja (4) se piirtää ryhmälle näkyvät rajat. 483

Suomen uskonnollinen kenttä poikkeaa yhdysvaltalaisesta muun muassa siinä, 
että Suomessa evankelis-luterilainen kirkko on aina ollut kansakunnan enemmistön 
kirkko, joka on koko olemassaolonsa ajan pitänyt sisällään erilaisia uskonnollisia 
viiteryhmiä, joilla kullakin on omanlaisensa identiteetti. Luterilainen identiteetti on 
siis aina ollut varsin pirstoutunut ja monitulkintainen ilmiö, josta ei koskaan ole 
ollut täysin yhteisesti jaettua käsitystä. Modernisaation mukanaan tuoma moniar-
voistuminen on kuitenkin heijastunut myös luterilaiseen kansakirkkoomme kaven-
taen entisestään luterilaisen identiteetin kaikille yhteistä leikkauspintaa, Roozenin 
käsittein ilmaistuna se on heikentänyt uskonnollista ja tunnustuksellista identiteet-
tiä. Kehitys on muokannut otollisen maaperän uskonnolliselle liikehdinnälle, jossa 
jäsenille tarjotaan vahvaa ja selkeää identiteettiä.

482 Roozen, 2005, 609 –624.

483 Roozen 2005, 604–605.
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Tätä kehitystä vasten on helppo nähdä, miksi naispappeuskysymys on käyttö-
kelpoista rakennusaineista uskonnollisen identiteetin vahvistamiseen erityisesti 
naispappeutta vastustaville yhteisöille. Roozenin määritelmään nojaten, se on selkeä 
ja yhteisesti jaettu näkemys, joka varsinkin ristiriitatilanteissa lujittaa sitoutumista 
omaan ryhmään ja lisää ryhmänsisäistä koheesiota. Vastustaminen on helposti 
määritettävissä, ja toiminnassa se näkyy yleensä vähintään naispuolisten pappien 
poissulkemisena. Lisäksi torjunta piirtää ryhmälle helposti nähtävät ja tunnistet-
tavissa olevat rajat. Raamatuntulkintakysymyksenä naispappeuden vastustami-
nen antaa yhteisön jäsenille tarkoituksen, joka tekee ryhmästä merkityksellisen ja 
vahvistaa keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisen tehtävän, Raamatun 
arvovallan puolustamisen, kautta.  

Naispappeuden torjunnan merkitys uskonnollisille identiteeteille modernissa 
ajassa on havaittu myös muissa tutkimuksissa; Yhdysvalloissa naispappeuskysy-
myksen vuoksi syntyneitä ristiriitatilanteita tutkineen Mark Chavesin mukaan nais-
pappeutta vastustaville kirkkokunnille vastustaminen on keskeinen osa kulttuurista 
rajanmäärittelyä, jolla kirkot erottautuvat muista ja rakentavat identiteettiään. Cha-
vesin mukaan naisten pappeus edustaa liberaalia modernismia, ja siksi uskonnolliset 
yhteisöt ja ryhmittymät, joiden identiteetin keskiössä on antiliberalismi, vastustavat 
sitä niin voimallisesti. Chaves siis tulkitsee, että naispappeuden vastustamisessa on 
kyse enemmän modernismin vastustamisesta ja antiliberaalin identiteetin raken-
tamisprosessista kuin naispuolisten pappien vastustamisesta sinänsä. Hän selittää, 
että koska tasa-arvosta tuli keskeinen modernismin tunnuspiirre ja tavoite, epätasa-
arvon korostamisesta muodostui modernismia vastustaville kirkkokunnille tämän 
vastustamisen symboli.484

Naispappeuden vastustaminen näyttäisi siis melko yksiselitteisesti palvelevan 
torjuvien ryhmittymien uskonnollisen identiteetin rakentamisprosessia. Miten 
sitten on puoltajien laita: päteekö sama heihin? Suomessa naispappien asemaa 
näkyvimmin puolustaneet eivät ole missään vaiheessa muodostaneet yhtä selkeä-
rajaisia tunnustuksellisia yhteisöjä kuin torjujat. Toisin sanoen, jo rakenteelliset ja 
sosiaaliset syyt selittävät sitä, ettei naispappeuden kannattamisesta ole muodostunut 
puoltajille samalla tavalla merkittävää uskonnollisen identiteetin muovaajaa kuin 
torjujille. Viime vuosina kirkon sisällä on kuitenkin syntynyt löyhästi organisoitu-
neita uudistusmielisiä ryhmittymiä, kuten Tulkaa kaikki -liike, jotka ovat kirjanneet 
naispuolisten pappien aseman puolustamisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen. 
Tämäntyyppisessä liikehdinnässä naispappeuden puolustaminen näyttäisi ainakin 
jossakin määrin saavan samantyyppisiä funktioita kuin torjujien vastustaminen: 
se sitouttaa ryhmään, lujittaa ryhmänsisäistä koheesiota, piirtää näkyviä rajoja ja 

484 Chaves 1997, 182–192. 
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antaa yhden keskeisen tarkoituksen, joka tekee uskonnollisesta yhteisöstä jäsenil-
leen merkityksellisen.

2010-luvun ensimmäisinä vuosina kirkollisessa asenneilmastossa on tapahtunut 
selkeä murros. Muun muassa kiistely naispappeudesta, ensimmäisen naispuolisen 
piispan valinta ja kirkostaeroamisaaltoon johtanut niin kutsuttu ”homokeskustelu”485 
ovat olleet luomassa uudenlaista, avoimempaa keskustelukulttuuria. Sosiaalisen 
median nousu on osaltaan ruokkinut tätä kehitystä. Nähtäväksi jää, muodostuuko 
naispastoreiden oikeuksien puoltajista rakenteellisesti, sosiaalisesti ja uskonnolli-
sesti samalla tavalla merkityksellisiä sosiaalisia yhteisöjä, kuin mitä naispappeuden 
torjuvat ryhmittymät ovat kannattajilleen.

Identiteetin merkitys on havaittu myös uskonnon ulkopuolella esiintyvissä, yh-
teiskunnallisten muutosten seurauksena syntyneissä konflikteissa, joita konflikti-
tutkimuksessa kutsutaan identiteettipoliittisiksi kiistoiksi. Identiteettipoliittisten 
kiistojen tausta on muuttuneessa tilanteessa, jossa valtioiden monopoliasema on 
korvautunut paikallisilla, alueellisilla ja kansainvälisillä toimintaympäristöillä. Tämä 
on johtanut erikokoisten ja -tasoisten identiteettiryhmien syntyyn, joita yhdistää ja 
pitää koossa esimerkiksi luokkaan, etnisyyteen, uskontoon tai sukupuoleen perus-
tuva identiteetti. Identiteettiryhmät esittävät poliittisia vaatimuksia, joiden kautta 
ne ajavat omia etujaan ja kamppailevat sosiaalisen todellisuuden ja yhteiskunnal-
listen tilojen määrittelemisen oikeudesta. Identiteettipolitiikalla viitataan näihin 
identiteettiryhmien esittämiin poliittisiin vaatimuksiin.486

Ajattelen, että vastaavanlaisten identiteettiryhmien synty ja niiden merkityk-
sen korostuminen on nähtävissä myös Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 
Yhtenäiskulttuurin murtumisen myötä kirkko on menettänyt monopoliasemaansa 
yhtäältä paikallisille ja alueellisille, toisaalta kansainvälisille toimintaympäristöil-
le. Ilmiö näkyy esimerkiksi uusien, usein kansainvälisesti verkottuneiden, mutta 
paikallisesti toimivien uskonnollisten ryhmittymien määrän rajuna kasvuna. Tut-
kimukseni pohjalta näen, että naispappeuskiistat voidaan mieltää kirkon sisäiseksi 
identiteettipoliittiseksi taisteluksi, jossa torjujat ja puoltajat taistelevat kirkollisen 
tilan määrittelemisen oikeudesta ja siellä vaikuttavien toimijoiden oikeutuksista. 
Ajattelen, että naispappeuskiistat voidaan tulkita kirkolliseksi identiteettipolitii-
kaksi, joka kulminoituu siihen, kenellä on oikeus määritellä se, millaiset tunnus-
tukselliset ja uskonnolliset identiteetit ovat kirkossa hyväksyttyjä, ja kuka hallitsee 
kirkollista tilaa. 

485 Lokakuussa 2010 television Ajankohtainen Kakkonen -ohjelmassa esitettiin suorana lähetyksenä keskustelu, 
jonka teemana oli homoseksuaalisuus ja suhtautuminen homoseksuaalien parisuhteiden kirkolliseen 
siunaamiseen. Yksi asiaa vastustaneista keskustelijoista oli ministeri Päivi Räsänen. Ohjelma synnytti 
voimakkaan jälkikohun, ja johti joidenkin lähteiden mukaan jopa kymmenien tuhansien ihmisten eroamiseen 
kirkosta.

486 Calhoun 1994, 17; Saukkonen 1998, 212–225.
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Identiteettipolitiikkaan liittyy keskeisesti kysymys identiteettiryhmien turvalli-
suudesta. Kaikki, mikä uhkaa esimerkiksi yhteisön tai yhteiskunnan autonomiaa, 
identiteettiä ja olemassaoloa, koetaan turvallisuusuhkiksi eli uhkadiskursseiksi. 
Uhkadiskurssien avulla ryhmä vahvistaa omaa identiteettiään ja identifikaatio-
taan marginalisoiden samalla toisia ryhmittymiä nimeämällä heidät esimerkiksi 
yhteiskunnallisen järjestyksen vaarantavaksi tekijäksi.487 Hieman kärjistäen voi-
daan ajatella, että torjujille naisten pappeus sinällään on keskeinen uhkadiskurs-
si, puoltajille puolestaan jyrkkä naispappeuden vastustaminen. Torjujien näkö-
kulmasta naispappeus horjuttaa niitä muuttumattomiksi miellettyjä rakenteita ja 
arvoja, joista on muodostunut torjujien uskonnollisuuden autenttisuuden takeita 
ja uskonnollisen identiteetin tunnuspiirteitä. Naispappeuden vastustamisesta ai-
heutuvat konfliktit ovat torjujille elintärkeä käyttövoima, joilla yhteisöt hakevat 
oikeutta olemassaololleen ja sitouttavat jäseniään yhteisöihinsä. Näin tulkittuna 
on ymmärrettävää, miksi kirkon kanssa törmäyskurssille ajautuneet ryhmät, kuten 
Luther-säätiö, eivät ole halunneet itsenäistyä omiksi kirkkokunnikseen. Naispap-
peuden puoltajilla uhkadiskursseihin keskittyminen ei yleensä ole niin näkyvästi 
esillä kuin kiivaimmilla torjujilla. Tiukka naispappeuden vastustaminen kuitenkin 
uhkaa puoltajille luovuttamattomia ja keskeisiä arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, jotka määrittävät puoltajien uskonnollista ja 
tunnustuksellista identiteettiä. 

Identiteetin merkitys nousee esille myös naisten oikeuksien ja uskonnonvapau-
den välistä suhdetta tutkineen Alison L. Bodenin tutkimuksissa. Hän sanoo identi-
teettikysymysten olevan keskeisiä konflikteissa, joissa naisten oikeudet törmäävät 
uskonnon harjoittamisen kanssa. Boden toteaa uskonnollisten yhteisöjen sisäisissä 
valtataisteluissa olevan pitkälti kyse yhteisöjen kyvystä nimetä hyväksyttyjä ja ei-
hyväksyttyjä identiteettejä. Laajempana taustailmiönä on uskonnon muutos: us-
konnot muuttuvat sosiaalisten asenteiden ja oikeuskäsitysten muuttumisen myötä 
sekä yhteisöjen muuttaessa tapaansa antaa merkityksiä sille, mikä on hengellistä. 
Konkreettisesti muutos ilmenee siinä, että osa käytännöistä havaitaan eettisesti 
epäjohdonmukaisiksi tradition kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä on orjuus.488

Bodenin ajatukset avaavat kiinnostavia näköaloja naispappeudesta käytävään 
kiistelyyn. Periaatteellisella tasolla pappisviran avaaminen naisille oli uudistus, joka 
muutti kirkon tapaa ymmärtää ja tulkita traditiota. Voidaan kuitenkin kysyä, miten 
perusteellisesti uusi ymmärrys traditiosta läpäisi kirkon ja kirkollisten toimijoiden 
arvomaailman. Naispappeuspäätöksen yhteydessä laajennettiin ja tarkistettiin ta-
paa, jolla traditio ymmärretään, mutta ei kuitenkaan todettu, että kirkko olisi ennen 
pappisviran avaamista naisille tulkinnut traditiota eettisesti kestämättömällä tavalla. 

487 Uudet konfliktimuodot ja niiden ratkaiseminen/2007.

488 Boden 2007, 164.
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Miehisen pappeuden traditiota ei siis todettu virheelliseksi, mutta todettiinko sitä 
edes vajaaksi? Miespappeuden traditio jäi elämään vahvana kirkon syvärakenteisiin 
ja muuttuu hitaasti. Tätä traditiota toistetaan kirkon rakenteissa, käytännöissä ja 
kirkollisten toimijoiden asenteissa, sekä tiedostamattomasti että tiedostaen.

Miesten pappeus on kirkossa ja koko yhteiskunnassa edelleen itsestään selvästi 
hyväksytty identiteetti, jota kukaan ei kyseenalaista. Bodenin käsitemaailmaa lai-
naten miespappeus on itsestään selvästi hengellistä, myös silloin, kun miespappi 
edustaa naispappeuden torjuvaa näkemystä. Naispappeus sen sijaan on identiteetti, 
jonka hyväksyminen ei edelleenkään ole kirkon sisällä itsestään selvää, ja jonka 
kyseenalaistaminen on aina näihin päiviin asti hyväksytty kirkon käytännöissä. Li-
säksi sitä, että näin on toimittu, ei ole tuomittu eettisesti kestämättömäksi. Bodenin 
ajatuskulkua seuraten on mahdollista tulkita, että naisten tasa-arvoinen asema pap-
peina toteutuu vasta jos kirkko myöntää, että ennen naispappeuden hyväksymistä 
pappeuden traditiota tulkittiin puutteellisesti ja vajaasti, ja että nyky-ymmärryksen 
valossa tilanne on ollut eettisesti kestämätön. Tähän ei päästä niin kauan kuin 
tradition tulkitsemisen painopiste on siinä, että torjujat eivät ole harhaoppisia, tai 
kun naispappeuden torjumisen argumentiksi hyväksytään se, että kristikunnan 
enemmistö vastustaa edelleen naispappeutta.
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9. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ JA 
JATKOTUKIMUSAIHEITA

Uskonnoilla on moraalista voimaa ja vaikutusvaltaa. Yhtäältä uskonnot luovat 
positiivisia visioita sosiaalisesta uudistumisesta ja toimivat muutoksen väylinä.  
Toisaalta uskonnoista voi muodostua sosiaalisen muutoksen jarruja ja uudistumi-
sen esteitä. Sosiaalisen muutoksen edistämisen tai jarruttamisen näkökulmasta 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ratkaisut naispappeuskysymyksessä ovat sille 
strategisesti kohtalokkaita. Puolustamalla selkeästi ja yksiselitteisesti sekä kristin-
uskossa keskeisiä että suomalaisten enemmistön oikeudentajua vastaavia arvoja, 
kuten sukupuolten tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta, kirkko 
voi vastata ihmisten syvään oikeuden tarpeeseen ja toimia sosiaalisen muutoksen 
edistäjänä. Sen sijaan naispuolisten pappien tasa-arvoisen aseman kustannuksella 
tapahtuva konsensuksen etsiminen eri tavoin ajattelevien kesken pitää sisällään 
riskin, että kirkosta tulee sosiaalisen muutoksen tulppa.

Sosiaalisen muutoksen näkökulmasta ei siis ole yhdentekevää, millainen paikka 
naiselle kirkossa osoitetaan. Näen, että kirkon teologisen itseymmärryksen kannalta 
olennaisinta on kuitenkin se, millaisin perustein naisten paikkoja kirkossa määri-
tetään. Ajattelen, että kirkolle on uskonnollisena yhteisönä merkittävää puolustaa 
naisten tasa-arvoista asemaa, ei vain lainsäädäntöön, vaan ennen kaikkea raama-
tuntulkintaan vedoten. Vain tätä kautta kirkolle avautuu mahdollisuus sosiaalisen 
muutoksen rinnalla myös kirkolle itselleen kaikkein olennaisimpaan: uskonnolli-
seen muutokseen ja uudistumiseen. Tutkimukseni tulosten pohjalta ajattelenkin, 
että papin sukupuolesta käytävä keskustelu on mahdollisuus uudenlaisen teologian 
löytämiseen ja luomiseen.

Kuten jo tutkimuksen alkupuolella totesin, tämä tutkimus osui ajankohtaan, 
jolloin naispappeuskysymys nousi vuosien rauhallisemman kauden jälkeen vah-
vasti näkyväksi koko kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimusprosessin 
ajan kamppailua kirkollisen tilan määrittelemisestä käytiin väliin varsin kiivaasti. 
Tulevien tutkimusten tehtäväksi jää selvittää, millaisia vaiheita ja lopputuloksia 
tämä määrittelykamppailu saa ja miten naispappeuskysymys tulee muovaamaan 
kirkon identiteettiä ja yhteiskunnallista asemaa. Kiinnostavia tutkimusaiheita ja 
lähestymisnäkökulmia on lukuisia: Pysyykö papin sukupuoli vielä tulevaisuudessa-
kin kirkkoa sisäisesti hiertävänä kysymyksenä, vai löydetäänkö virkakysymyksessä 
eri osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja? Millaiseksi kirkon ja herätysliikkeiden välinen 
suhde muotoutuu virkakysymyksessä tehtyjen ratkaisujen myötä? Millaisen merki-
tyksen naispappeuskysymys saa prosesseissa, joissa kirkon asema määrittyy osana 
muuta yhteiskuntaa? Tullaanko naispappeuskysymykseen jatkossakin liittämään 
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yhtä vahvoja symbolisia merkityksiä kuin mitä siihen tämän tutkimuksen tulosten 
pohjalta tällä hetkellä liitetään, vai korvautuuko kiistely papin sukupuolesta kenties 
toisentyyppisillä kysymyksillä ja haasteilla?

Naispappeuskysymys ja siihen liittyvät näkemyserot avaavat mahdollisuuksia 
myös eri tieteenaloja yhdistäville tutkimusaiheille: oikeustieteiden, teologian ja yh-
teiskuntatieteiden rajapinnoilla liikkumisesta kiinnostuneille tutkijoille riittää pe-
rehtymistä naispappeuskysymyksen tiimoilta käydyissä oikeudenkäynneissä. Muun 
muassa uskonnonvapauden ja perusoikeuksien käsitteitä on naispappeuskysymyk-
sen yhteydessä määritetty ja sovellettu tavoilla, joita on punnittu aina kansainvälisiä 
oikeusistuimia myöten. Tulevien tutkimusten selvitettäväksi jää, millaisia vaiku-
tuksia näiden oikeusprosessien loppuratkaisuilla tulee olemaan sekä yksittäisten 
toimijoiden että koko kirkon elämään.

Kirkko elää koko muun suomalaisen yhteiskunnan kanssa vahvaa sukupolven-
vaihdosta, kun niin kutsutut suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Kiinnos-
tavaa on, miten tämä muutos heijastuu virkakysymykseen. Väistyykö kiistely papin 
sukupuolesta taka-alalle, vai onko kirkollisen vallan kahvaan astumassa sukupolvi, 
jonka myötä myös kysymys papin sukupuolesta jatkaa elämäänsä? Onko meneillään 
oleva sukupolvenvaihdos portti kirkon uudistumiseen myös sukupuolten välisen 
tasa-arvon näkökulmasta, vai säilyttävätkö perinteiset sukupuoliroolit jalansijan-
sa? Yhden näkökulman tulevan arviointiin antavat kirkon tulevaisuusselonteon 
kolme kuvaa seurakuntien tulevaisuudesta: (1) oleminen riittää, (2) osallisuus on 
asiakkuutta ja (3) kirkolla on vahva profiili. Tulevaisuuden tutkijoiden tontille jää 
myös sen selvittäminen, mikä näistä kuvista, jos mikään, nousee tulevaisuudessa 
vallitsevaksi kuvaksi kirkosta, ja millaisia rooleja ja merkityksiä kysymys pappisviran 
haltijan sukupuolesta näissä kirkon tulevaisuuden kuvissa saa.
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LIITTEET

HAASTATTELUKYSYMYKSET  

HAASTATELTAVAN TAUSTATIEDOT 

• Ikä
• Työ- tai luottamustehtävät seurakunnassa ja aika, jonka ollut mukana
• Asennoituminen naispappeuteen 
• Mikä on oma asennoitumisesi naispappeuteen?
• Onko näkemyksiisi vaikuttanut jokin kristillinen herätysliike? Mikä?
• Onko kannassasi tapahtunut muutoksia?
• Teetkö yhteistyötä naispappien kanssa? Jos kieltäydyt, mistä ja millä perus-

teella?

TILANNE SEURAKUNNASSA

Jännitteet ja niiden taustat

• Miten luonnehdit seurakuntanne yleistä ilmapiiriä suhteessa naispappeuteen?
• Miten moni työntekijä/luottamushenkilö kieltäytyy yhteistyöstä pappisnaisten 

kanssa tai suhtautuu torjuvasti naispappeuteen?
• Miten työt yhteistyöstä kieltäytyvien torjujien ja naispappien välillä on järjes-

tetty?
• Millaisissa tilanteissa on syntynyt jännitteitä?  
• Kuinka usein seurakunnassanne vierailee järjestöjen edustajia, jotka eivät tee 

yhteistyötä naispappien kanssa? Miten vierailujen yhteydessä toimitaan?
• Millaisia virkakysymykseen liittyviä jännitteitä seurakunnassanne on ollut työn-

tekijöiden ja seurakuntalaisten välillä? 
• Mihin suuntaan arvioit jännitteiden vaikeusasteen kehittyneen viime aikoina 

(pysynyt ennallaan/helpottunut/vaikeutunut). Miksi? 
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• Missä määrin ongelmissa on mielestäsi kyse puhtaasti teologisista näkemy-
seroista, missä määrin ne ovat sidoksissa eri osapuolten persoonallisuuden 
piirteisiin?

• Olisiko tilanne toinen, jos näkemykset olisivat samat, mutta asianosaisina olisi 
joitain muita henkilöitä?

• Helpottuisiko seurakuntanne tilanne, jos joukosta poistettaisiin joku/joitain? 
Kuka/keitä poistettaisiin ja miksi?

• Kuka/ketkä mielestäsi käyttävät seurakunnassanne eniten valtaa?
• Mistä seurakuntanne virkakysymykseen liittyvät ongelmat mielestäsi pohjim-

miltaan johtuvat?

Jännitteiden vaikutukset työyhteisöön ja seurakuntaan

• Mikä on mielestäsi seurakunnan perustehtävä?
• Häiritsevätkö virkakysymykseen liittyvät jännitteet perustehtävän toteuttamis-

ta? Miten?
• Miten arvioit jännitteiden vaikuttavan kirkkoherran työhön ja seurakunnan 

johtamiseen? 
• Miten arvioit jännitteiden heijastuvan seurakunnan työilmapiiriin?
• Miten arvioit jännitteiden vaikuttavan työpaikan ihmissuhteisiin?
• Miten arvioit jännitteiden vaikuttavan työntekijöiden työssäjaksamiseen ja 

työmotivaatioon?
• Miten arvioit jännitteiden vaikuttavan seurakuntalaisiin?
• Kuka seurakunnassanne mielestäsi kärsii jännitteistä eniten? 
• Mitä pidät jännitteiden vakavimpina seurauksina työyhteisöllenne ja seura-

kunnallenne?  

Jännitteiden vaikutukset haastateltavaan    

• Miten seurakuntanne ristiriidat ovat vaikuttaneet sinuun henkilökohtaisesti?  
• Mikä on ollut sinulle raskainta tai vaikeinta?
• Oletko kokenut, että sinua on seurakunnassanne syrjitty tai kohdeltu epäasial-

lisesti sukupuolesi tai virkanäkemyksesi vuoksi? Miten ja kenen taholta?
• Miten syrjintä tai epäasiallinen kohtelu on vaikuttanut sinuun ja työhösi?
• Mikä on auttanut sinua jaksamaan?
• Oletko hakenut seurakunnan ulkopuolista apua näiden kysymysten vuoksi? 

Mistä?
• Miten esimiehesi on suhtautunut sinuun ja kokemaasi syrjintään? 
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NÄRHI   –   Nainen, pappeus ja ristiriita? 

• Miten työtoverisi ovat suhtautuneet sinuun ja kokemaasi syrjintään?
• Millaista tukea tai apua olisit kokenut/koet eniten kaipaavasi?

RATKAISUYRITYKSET

• Puhutaanko seurakunnassanne avoimesti virkakysymykseen liittyvistä jännit-
teistä vai lakaistaanko ongelmia maton alle?

• Miten ja kenen aloitteesta jännitteisiin tai ongelmiin on puututtu? 
• Millainen rooli kirkkoherralla on ollut ongelmiin puuttumisessa ja niiden rat-

kaisemisessa?
• Mikä on ollut sinun oma osuutesi ongelmiin puuttumisessa ja niiden ratkai-

semisessa?
• Jos ongelmiin ei ole puututtu, miten ja kenen toimesta niihin olisi mielestäsi 

pitänyt puuttua?
• Millaisiin toimenpiteisiin ongelmiin puuttuminen on johtanut eli mitä ongel-

mien ratkaisemiseksi on tehty?
• Millainen vaikutus ongelmiin puuttumisella on ollut? Mikä on auttanut ja mikä 

ei?
• Miten jännitteitä tai ongelmia on pystytty lieventämään tai estämään?
• Onko seurakunnassanne ongelmia, joihin ei ole löydetty ratkaisuja? Millaisia? 
• Miksi ratkaisuja ei mielestäsi ole löydetty?
• Olisiko seurakuntanne virkanäkemysjännitteet voitu mielestäsi välttää? Miten?

TULEVAISUUS

• Millaisena näet seurakuntanne tilanteen viiden vuoden kuluttua, jos kirkossa 
ei tehdä uusia päätöksiä virkakysymyksessä?

• Mikä auttaisi seurakuntaanne tässä tilanteessa eteenpäin? 
• Mitä itse pitäisit seurakuntanne kannalta onnistuneina ratkaisuina ja millaisin 

edellytyksin niihin päästäisiin?  
• Pidätkö tarpeellisena koko kirkolle yhteistä ohjeistusta virkakysymyksessä ja 

jos kyllä, mitä ohjeistuksen olisi hyvä sisältää?
• Mitä kirkon tulisi mielestäsi nyt tehdä?
• Jos sinulla olisi kaikki valta kirkossa, miten ratkaisisit virkakysymysjännitteet?
• Mitä muuta halut sanoa tilanteeseen liittyen?




